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WAT DOEN WE MET DE WINST ?
Wuwcatn ik aió, JCcUfiaEiek
aan de £.&. meedeed.
Het is nu al weer ruim drie jaar geleden, ik geloof dat het in Juli 1943 was, dat de illegale
groep te Nijmegen, waarvan ik destijds deel uitmaakte, voor de keuze werd gesteld, het toen
sterk opkomende onderduikers-werk ter hand te
nemen in een landelijk Katholiek verband of in
een confessioneel-gemengde organisatie, die de
latere L.O. bleek te zijn. Onze groep, die overwegend uit Katholieken bestond, koos voor de
tweede oplossing
en zou dat vandaag aan de
dag, geloof ik, wéér doen.
Omdat het „tiberate" katholieken waren? Het tegendeel is waar. Omdat ze onenigheid hadden
om een andere reden met hun mede-katholieken?
Al weer mis.
Waren het ranti-clericalen"? Verschillende geestelijken behoorden tot de nauwste medewerkerskring.
Maar waarom dan geen krachtige organisatie van
e-gen geloofsgenoten opgezet, zoals die vóór de
oorlog op alle terreinen des levens zo gebloeid
hadden? Waarom deed die Katholieke Nijmeegse
groep, waarom deden zoveel andere Katholieken
die toch heus niet op de rand van de afval stonden, aan de L.O. mede?
Ik durf hier alléén positief op te antwoorden namens dat Nijmeegse groepje, héél positief alleen
feitelijk namens
mijzelf. Maar ik geloof, dat
andere Katholieke illegale werkers, die met andersdenkenden tijdens' de bezetting hebben samengewerkt, er niet heel erg anders over zullen
denken. Ziehier dan de reden van deze zeer bewuste keus.
We zullen iets dieper moeten graven, de ware
drijfveer bloot te leggen. Hopelijk zullen de lezers van dit blad niet menen, dat ik aan ,politiek" doe, als ik de volgende regels neerschrijf. Het
kan nu eenmaal niet anders gezegd worden, dan
gelijk het m.i. in feite is. Bij het uitbreken van de
oorlog stonden grote delen van ons volk voor een
vacuüm.
Veel vertrouwds was weggevallen, veel hechts was
voos gebleken,- tallozen schreeuwden om leiding.
Die leiding werd hen vanaf Juli 1940 gegeven
door het Driemanschap van de Ned. Unie, waarvan de Vaderlandse gezindheid nu wel vaststaat
en waarvan de verdienstelijke arbeid in brede
kringen wordt erkend. Honderdduizenden stormden naar dit tehuis, daaronder een zeer groot
aantal Katholieken, daartoe door hun eigen organisatie (bijv. de vakbeweging) aangespoord.
Dat was een ongehoord feit in de annalen van
de geschiedenis der Nederlandse Katholieken:

Ditmaal is ons hoofdartikel gewijd aan de samenwerking tussen Nederlanders van
verschillende levensbeschouwing met name Rooms Katholieken en Protestanten.
De Redactie heeft dit onderwerp door twee personen laten belichten.
RED.
voor het eerst maakten katholieken en nog wel
enige honderdduizenden tegelijk, deel uit van een
niet-specifiek Katholieke organisatie met 'politieksociale doelstelling.
Na eeuwen was ons befaamde isolement plotseling verbroken. „Ho, ho", hoor ik tegenwerpen,
veruit de meesten, otAj^van die Katholieken,
werden alleen maar lid van de Unie, omdat ze antiDuits en anti-N.S.B, waren. Van verdere zaken,
als isolementsverbreking, vernieuwing, enz. hadden ze géén weet." Toegegeven; maar vergeet
niet, dat de kern wel degelijk zéér bewust dacht
of tenminste heeft leren denken.
En vergeet ook niet, dat ook vele niet of weinig
bewuste Unieleden in ieder geval iets van kennismaking met en waardering voor andersdenkende landsgenoten in de Unie hebben meegekregen,
die voor de opbouw van onze volksgemeenschap
als voor (heel concreet) de aankweking van de
aanvankelijk nog sluimerende verzetsgeest van de
grootste waarde zijn geweest.
We willen het hierbij over de Unie laten. Resumerend constateer ik voor een Katholieke groep
als resultaat van anderhalf jaar samenwerking in
de Ned. Unie: het grondvesten van de overtuiging, dat Katholiek en niet-Katholiek heel veel
gemeen hebben en dat, wat wij samen kunnen
doen, ook samen móeten doen. Daarnaast het aankweken van de vaste wil, om bepaalde waarden
tot het uiterste tegen de Duitschers en hun Nederlandse vazallen te verdedigen, de groei van wat
we later de „verzetsgeest" hebben genoemd.
Houdt deze beide punten goed vast, lezers, want
daarom gaat het. Daarom ging het bij zoveel
illegaal werk, daarom ging het ook bij ons besluit tot deelname aan het L.O.-werk. Zonder
Xlnie-voorbereiding had die samenwerking óf niet
of in veel beperkter kring en veel aarzelender
plaatsgegrepen. Nu hadden we geleerd (dat kun je
alléén door ervaring te weten komen), dat het kón,de Duitsers brachten ons wel bij, dat het moest.
Ik geloof niet, dat er een Katholiek L.O.-er te
vinden zal zijn, die er spijt van heeft, dat hij in
deze illegale organisatie met niet-geloofsg;noten
heeft samengewerkt en samen gevochten, hoe
vaak niet tot in het aangezicht van de dood toe.
Ik geloof ook niet, dat er niet-katholieken kunnen aangewezen worden, die nu, nog eens terugpeinzend, zullen zuchten: „Waren er maar geen
Katholieken bij geweest!" ik ben ervan overtuigd,
dat het L.O.-werk niet alleen een destructieve,
anti-Duitse strekking heeft gehad. Wel degelijk is er ook positieve en blijvende winst

aan te wijzen, waarop we trots kunnen gaan en
waarmee we heel
zuinig moeten
omspringen.
Winst van beter begrip, winst van grotere onderlinge waardering, winst van verdiept besef, dat we
als Christenen en Nederlanders veel, heel veel
gemeen hebben, veel meer, dan we vóór '40 ook
maar konden vermoeden. Winst vooral van gegroeid vertrouwen in elkaar, van het vooropzetten van vertrouwen in plaats van wantrouwen,
gelijk vóórdien maar al te veel geschiedde.
Maar zal nu alles blijvende winst zijn?
Dat hangt van U en van ons allemaal af. Och,
we weten het wel, het is na de bevrijding tegengevallen, de rauwe realiteit. Maar laten wij als
L.O.-ers en K.P.-ers ons deze, schitterende „oorlogswinst" niet laten ontnemen. We kunnen er
slechts gavere Christenen en vurige vaderlanders
door worden. Ook in dit opzicht mogen we fier
gaan op het werk van onze verzetsorganisaties.
Nijmegen.
V. B.

Eén zaafi ap één faaAió,.
10 Mei 1940.
Oorlog over Nederland.
Wie had op deze dag kunnen voorzien, welke
gevolgen de Duitse invasie voor ons Vaderland
en Volk zouden meebrengen?
Een oorlog is ontzettend. We kunnen er allen
over meespreken.
De jongste oorlog heeft onzegbaar veel ellende
veroorzaakt.
In het kader van dit onderwerp, zullen we echter over de ontzettende gevolgen, over de ontstellende verschrikkingen en angsten van deze
oorlog, niet uitweiden.
De bedoeling van dit artikel is, een moment te
pauseren bij een belangrijke winst, die wij in de
oorlogsdagen hebben mogen incasseren.
Uit iets kwaads kan dikwijls ook iets goeds worden geboren. Nood brengt de mensen bij elkaar.
Voor de oorlog leefde veelal een ieder in ons
land voor zijn eigen omgeving en bestond er bitter weinig begrip, Iaat staan waardering, voor
de opvattingen van anderen.
Om de zaken ronduit te zeggen: we doelen hierop, dat vooral tussen Rooms-Katholieken en
Orthodox-Protestanten een grote afstand bestond.
Wederzijds was er nauwelijks sprake van enige
belangstelling voor eikaars overtuiging; en voor
zover deze belangstelling in sommige gevallen
bestond, betrof dat hoogstens critiek, waarin een

opbouwend element ontbrak.
Niemand zal ontkennen, dat er bitter weinig contact bestond en dat er ook weinig pogingen tot
enige toenadering zijn ondernomen. Dit is —
Gode zij dank — in de bezettingstijd anders geworden.
Het schier onmogelijke is toen gebleken toch wel
mogelijk te zijn.
Met name in de gelederen der LO en LKP
is dit het geval geweest.
In onze kringen vonden ontmoetingen plaats tussen Protestanten en Katholieken, zoals die nog op
geen
ander terrein tot stand waren gekomen.
In de verzetsbeweging „vonden" Katholieken en
Protestanten elkaar.
In de LO en KP streden Protestanten en Katholieken zij aan zij.
In de LO en KP baden Katholieken en Protestanten samen tot één Vader.
In de LO en KP zijn Protestanten en Katholieken
hand in hand de dood in gegaan.
In de LO en KP is het mogelijk gebleken, dat
een dominee en een pater samen op tournee gingen.
Deze ontmoeting moet niet onderschat worden.
Wie ook maar enigermate van nabij heeft meegemaakt hoe de geest van vertrouwen en samenwerking was tussen deze, eigenlijk tot 1940 volkomen vreemd naast elkaar levende, bevolkingsgroepen, zal zich aan onderschatting van de betekenis ook zeker niet schuldig maken.
De draagwijdte van deze ontmoeting is nog moeilijk te overzien.
De grote waarde hiervan laat zich zeker nog niet
eenvoudig in zijn volle gewicht voelen en in een
juiste omvang beschrijven.
Schrijver dezes zal er ook geen pogingen voor in
het werk stellen. Er zullen in de toekomst wel
andere gelegenheden zijn om het waardevolle van
deze combinatie in het licht te stellen.
Ons gedenkboek biedt b.v. al een ruime gelegenheid, dit historisch feit en de betekenis daarvan, nader onder de aandacht te brengen.
Ons volk moet deze feiten kennen; het moet
weten wat er in oorlogstijd onder de mannen
van het verzet mogelijk is gebleken.
Hier is winst, grote winst gemaakt.
De combinatie, die tot stand kwam, is niet alleen
een grote kracht geweest in bezettingstijd, daaruit is ook over en weer een begrip gegroeid, dat
van grote betekenis kan zijn voor de toekomst
van ons land, en waaruit, met respectering voor
afgeleide meningsverschillen, maar ziende op het
kruis van Christus, dat ons bindt, een intieme
samenwerking kan voortkomen.
We doen goed ons op het ogenblik te bezinnen
over de vraag, wat we met deze ontmoeting, met
deze kennismaking, met deze winst, doen.
De practijk heeft geleerd, dat er begrip en waardering kan zijn. We hebben geleerd elkander te
respecteren en hoog te achten. Dit is treffend
mooi geweest. Wie het van nabij heeft meegemaakt, wie er iets van heeft gezien en verstaan,
zou het wel voor altijd willen vasthouden.
Dit zijn zaken, die wij ook inderdaad niet meer
los mogen laten. Wanneer we ons in dit „contact" zouden beperken tot wat tussen 1940 en 1945
nodig en mogelijk bleek, dan zullen we aan deze
overbrugging voor de toekomst niets meer hebben.
Doch, het is toch niet de bedoeling deze winst
in de safe op te berg'en? Het is toch niet ons
ideaal dit feit nu te bewieroken en er voor de
toekomst ons profijt niet mee te doen?
Het kan toch niet de bedoeling zijn een fundament te leggen, zonder het huis er op te plaatsen?
De eerste steen is gelegd, en het gebouw moet
verder worden opgetrokken.
Wie zal ons daartoe de mogelijkheden wijzen?
We dienen ons te beraden, wat we met deze
winst moeten doen.
We hebben elkaar nodig. En wel op meerdere
terreinen van het leven.
Het kan voor Gods Koninkrijk van groot belang
ziin, wanneer we onze roeping t.a.v. deze mogelijkheden verstaan.
't Zal niet zo eenvoudig zijn om nu in concreto
iets te ondernemen, als voortzetting en als resultaat van wat eenmaal tot stand kwam in bezettingstijd.
Misschien kunnen we momenteel niet anders doen,
dan in eigen kringen pogingen tot toenadering
propageren.
Wellicht is er een mogelijkheid om het gesprek
te openen.

KORTE

BEZINNING

Men behoeft geen fijnzinnig waarnemer of diepvorser te zijn om tot de overtuiging te komen, dat
de medewerking aan het gedenkboek van het LOLKP-verzet in ds oorlogsjaren 1940—1945 niet
zonder meer geestdriftig en loyaal is. Integendeel, er bestaat bij velen, bij de besten van ons
volk, een terughoudendheid en scepticisme ten
aanzien van dit werk, waarvan men in alle oprech'heid moet getuigen, dat men er zich niet
over kan verbazen, als men slech's even denkt
aan de bittere teleurstellingen en diepe ontgoochelingen die de bevrijding voor allen uit het vroegere verzet heeft gebracht. Er zullen zeker and~re moMeven zijn, die deze terughoudendheid
geheel of ten dele verklaren maar d? fatale gelatenheid en onverschilligheid ten opzichte van
de toekomst, d:c vele oud-verzetslieden heeft overmeesterd, spe;It toch een voorname, zo niet de
voornaamste rol.
Ons idealisme is wel wreed gesmoord in de duister" chios van deze tijd Wij geven toe, dat onze
verwach'ingen te hoog gespannen wiren Hoe kon
het ook anders? Wij zijn het er ongetwijfeld over
eens. dat de tijd van h^t verzet de mooiste en
rijkste perode van ons leven is gewesst. Toen
ervoeren wij, wat het gebod der naastenliefde betekent, toen werd iedereen geholpen, ongeacht zijn
pol'tieke of rel'frfuse overtu'<rng, zijn sociaal
m;';eu. toen beleefden wij h"t ChnVendom in zijn
volle consequentie, in het offer zoals wijlen Pater
Bleys het zo kernachtig weergaf Kon het anders,
dn' wij pure ide-IVen d;e doorgaans n-"t ve"! tHd
hadden om ons constructief met de toekomst bezig
te houden, d^ze offerber-idhe'd, deze overbruggin? van relVeirie, politieke en sociale tegens'e'f'ngen 'n gedirh^ei reeds overhevelden naar de
tijd van de vrede? Genoeg!
Ik knn mij voors'ellen, dat wij teleurgesMd zijn,
h"el diep z^Ifs! Laten wij reëel blijven. Wij weten
allen, dat er elementen zijn die itit puur behoud
van eer en n^am — noem hen collnborateurs, profiteurs of Ivie U wil — m de bevrijd'ng hun
vuishe;d hebben uitsespimgd op h~t voormalige
verzet. Duidt mij de onkieshe:d van d"ze term
niet ten kwade! Wf^weten ook dat d-ze e!cmen'en hef thans zo vr gebracht hebben d^t het
zowaar pepi aanb^ve^m meer is, illegaal gewerkt te hebben. Begrijp mij goed Wij h"bben
voor geen .,aanbevel:ng" gewerkt, rmar wij kunnen er toch n'l"rm;nst mee instemmen, dat de
predicatcn ,.collaboratie" en „profijt" een aanbevel;ng gaan betekenen
Zo werden vle oud-illeaalen — zeer begrijpelijk
overigens, maar ten onrechte — fatalisten d'e als
grauwe sch'mmen van p^ssan'en in de nevelige
sneeuwavond voortschuifelen tussen de resten
hunner vergruïzelde idealen, zich hoogstens nog
verh"u<?end in hef negatieve feit, dat zij eens de
bloemrijke verded'gers waren van recht en vrijheid,
maar zVh n:et me"r bezinnend op hef positieve feit,
dat zij in deze tijd nog een laatste zend;ng tp vcrVUI'PI hebben Ik heb
moeite, in deze dolende
mystici, nog de f'ere kerels te herkennen, die met
:
o
:
be de b nen n het harde verzet sonden en het is
triest, dat wij hen erop moeten wijzen, dit het vaderland niet gebaat is bij een landelijk, rustige toestand in de conTe^n der oud-ilhgal;teit. Wij hebben nog een vrij lijvig program uit te werken In
deze vermateriliVerde na-oorlogse tijd, een program, waarvan tot voor kort de zuivering en bererhfng de hoofdpunten vormden. Beide problemen
hebben ons noodzakelijk de negatieve kant uitgedrongen, doch nu de zuivering en berechting naar
onze overtuiging min of meer als falikante mislukk'ngen kunnen worden beschouwd, breekt de
tijd aan, dar meer positieve faken dringend aan ons
geweten appelleren, zoals daar zijn de zorg voor
de verzetsslachtoffers, de zorg voor de nabestaanden onzer gevallenen, hef rechsherstel, en zoals
d-^ar ook is: de medewerking aan het historische
Gedenkboek.

Wij realiseren ons scherp het duistere drijven van
na-oorlogse corrupte elementen, wij zijn ook flink
genoeg om te erkennen dat wij in en na de verzetsperiode fouten gemaakt hebben, dat wij ons —
helaas — vaak grovelijk verkeken hebben aan de
onkreukbaarheid van bedoeling en karakter van
illegalen, afgezien nog van andere oorzaken, die
velen uit het vroegere verzet er thans toe brengen,
de mooiste periode van hun leven als een kostbaarheid te gaan bewaren in een schrijn, welke zij
voor niemand meer willen ontsluiten dan voor
zichzelf, waarvoor zij bij tijd en wijle kunnen staan
in pieuze mijmering als aan het graf van een gevallen vriend. Doch wij kunnen niet b'IÜjken, dat
deze egocentrische verzetsverering leidt tot een
abrupte weigering tot medewerking aan een geschiedkundig werk als het Gedenkboek, zom'n als
de dooddoeners ,,mijn werk is te onbelangrijk" of
„ik houd niet van zelfverheerlijking" enige overtuigende kracht bezitten. Het gaat om andere hogere belangen dan een in zelfoverschatt:ng geschreven, sensationeel en onwerkelijk boek, zoals
menigeen het z:ch voorstelt. Het gaat om de belangen der komende generaties, die wij reeds nu hebben te dienen door het leveren van een objectieve
eerlijke en onopgesmukte beschrijving van een
voorname, om niet te zeggen de voornaamste periode uit onze his'orie. Ons bezinnend op hef wezen
der gesclredenis en met een open oog voor de verschillende stromingen in de wereld van vandaag,
kunnen wij niet aan d" indruk ontkomen, dat er
wederom een ideologische strijd op til is, die mogelijk langs vreedzame weg tot een oplossing geraakt — hetgeen wel zeer naief verondersteld is
bij de scherp toegespitste intermf'onale verhoudingen — doch die ook de weg van hef geweld kan
kiezen. In beide gevallen zal het nageslacht moeten tonen wat hef waard is, welke waarden een
sterke ruggés'eun betekenen en de waarde van een
d!epgewor;eld, vitaal en sterk nationaal bewustzijn
zal weer een betekenende rol spelen. Men k~n missclven een goed vaderlander zijn zónder maar men
is ongetwijfeld een beter vaderlander mèt een gedegen kennis van de geschiedend van zijn land.
Aldus zal uit h^t vastleggen van dat uiters' belangrijk brokje verzefshistorie uit de jaren 1940—1945
de komende generatie leren, hoe er in de meest
donkere uren van ons volksbestaan vertrouwen in
God werd gesteld, hoe die machtige organisatie
der LO, en LKP, juist omdat het een werk van
God was, n:mmer is vernietigd door de dikschedelige Duitse horde, hoe duizenden mannen en vrouwen in en voor dit wrk hun leven hebben geofferd Maar ook zal dat nageslacht — hoeden we
ons angstvallig voor een te hoog van de toren blazen — kennis moeten kunnen nemen van onze vele
feilen en fouten en van het feit, dat veel werk
niet gedaan is maar zeker gedaan had moeten worden. Het zal kracht putten uit de
ontelbare offers, die gebracht zijn en uit
het goede
dat gedaan is, doch anderzijds
onze zwakheid in gerechten toom veroordelen
De tijd zal komen dat het verzetswerk,
door onze helden met hun levensoffer bekroond,
en het kleine percentage ware illegalen zullen
worden afgewogen tegen de stereotiepe kleinburgerlijkheid, 'koopmansgeest en slapheid v-n ons
volk op de wijze, zoals men wijnen proeft maar
cokes weegt.

Met een gesprek alleen zijn we echter ook niet
klaar, doch de perspectieven tot nauwer contact,
tot samenwerking ook in legale zaken, kunnen
bij zo'n gelegenheid nader onder de ogen worden
genomen.
In ieder geval kunnen we in het verband van onze
LO- en LKP-Stichting alles doen om dit Onderwerp „warm" te houden en ons gezamenlijk be-

raden over de wegen, die wij moeten bewandelen.
Dit is een onderwerp, dat niet mag worden verwaarloosd.
Dit is een onderwerp, dat met spoed onze aandacht vraagt.
Dit Is een onderwerp, dat met tact en wijsheid
door beide groeperingen ter hand moet worden
genomen!
„rK.ii o .

Wilt U na deze korte bezinning op het waarom van het Gedenkboek niet ontve;nzen, dat gij
nog plichten hebt tegenover Uw levende verzetsvrienden, zeker tegenover Uw gevallen vrienden en
hun nabestaanden en tegenover 't Nederlandse volk.
Idealen moet men tenslotte bezitten om te weten
wat zij zijn, zoals men moet beminnen om te weten wat liefde is.
Maakt het Gedenkboek tot een Uwer idealen!
JOOP KONINGS.

Ua-e e&tt £0,-m£xie,w~eAfceJi
Het was op een morgen
in
de maand
Augustus 1944 toen ik
me weer beijverde om
duikers van huil bonkaart te voorzien, dat
ik plotseling van èen
voorbijganger te horen kreeg dat „Jan
Hagel" in de buurt
van
het
distributiekantoor aan hel rijwielvorderen was.
Dank zij deze tip ging
Ik niet door met mijn
werk alvorens
mijn
vriend en medewerker
deze „tip" even door
te geven, daar ik wist,
dat hij ook nog op
stap moest om het een
en ander te regelen in
het 6 km. verder gelegen H.
Bij zijn zaak gekomen
stapte ik binnen en
nam voor alle zekerhaid mijn fiets mee naar
binnen, omdat een LO-er nu eenmaal weinig of niets kan beginnen zonder zo'n ding.
Toen ik dan mijn hart had gelucht, kreeg
ik de droge opmerking te horen: „Je wordt
bedankt maar ik wist het al".
Na nog wat heen en weer gepraat wilde
ik dan mijn weg vervolgen, nam mijn fiets,
stapte de deur uit en wilde dezelfde weg
gaan vanwaar ik gekomen was, doch ho
maar, daar stonden op nog geen 10 pas
afstand 3 moflenknechten met de spuit in
de aanslag al diegenen een halt toe te roepen, die nog in het bezit van een rijwiel
waren.
Nu wilde het toeval ook nog, dat de straal
waar zij en ik waren een straat was, waar
niet gefietst mocht worden.
Ik wilde mij nog snel in de tegenovergestelde richting begeven, doch op hetzelfde
moment werd mij een halt toegeroepen met
de woorden: „Hier met die fiets!" En er viel
niet aan vluchten te denken, te meer daar
ik zeker nog in het bezit was van ongeveer
50 bonkaarten en indien ik zelfs maar zou
pogen te vluchten, ik mij zeker ernstig verdacht zou maken.

^ijti fyieii. ikdhieJLd.
Zonder aarzelen stapte ik met fiets en bonkaarten op de landwachters af en vroeg,
wat de heren wensten. Persoonsbewijs, was
het eerste, wat mij werd toegebe'.en, ik
ging naarstig aan hel zoeken naar mijn
P.B. en zocht eerst daar, waar ik zeker wist
het niet te vinden om dan eindelijk met het
geval voor de dag te komen, met m'n heuse
echte P.B., waar alleen mijn beroep van winkelbediende veranderd was in ambtenaar
bezettingsschade.
Het P.B. werd van alle kanten bekeken en
er werden blikken geslagen van de foto
naar mij om te zien of het wel dezelfde
man was als mijn persoontje. Waarschijnlijk vond hij het nogal lijken, wani opmerkingen daaromtrent bleven uit. Toen werd
mijn beroep onder de loupe genomen en
dit gaf aanleiding tot een mondeling duel.
—. U bent van beroep ambtenaar der Bezettingsschade?
'ir- Jawel.
,— Dat is een verzekeringsmaatschappijl
— Wat zegt U, een verzekeringsmaatschappij, hoe komt U daarbij?
Hij riep daarop êén zijner collega's (wafcirschijnlijk de baas van het stel) hier dit is
iets voor jou óm uit te zoeken waarop hij
mijn P.B. overhandigde.
Ook nr. 2 keek aandachtig in het P.B. en
kwam (schrik niet lezer) tot dezelfde conclusie als zijn voorganger.
— Eh, Bezettingsschade, dal is een verzekeringsmaatschappij.
Wederom vroeg ik, hos of hij er bij kwam
om een controleur der Bezettingsschade op
één lijn te stellen met een verzekeringsagent, doch zij bleven bij hun beweringen,
waarop ik gedwongen werd met andere
papieren voor de dag te komen, daar ik
anders zeker mijn karretje in hun handen
moest laten overgaan. Toen speelde ik m'n
laatste troef uit, hopende dat hij zwaar genoeg zou zijn. Ik haalde met veel omhaal
een groen étui te voorschijn met mijn (valse)
aanstelling, die een kennis voor mij had
getypt om mijn P.B., indien dit nodig mocht
zijn, te completeren, ik zelf had er nog een
pasfoto en m'n P.B.-nummer opgezet en
overhandigde dit in afwachting.
Deze aanstelling zag er als volgt uil:
links boven in de hoek een stempel met de
woorden:
Schade-enquêtecommissie Amsterdam.
Bungehuis Spuistraat 198-212 3e étage. Tel.
36700-39991.

De brief zelf luidde:
Amsterdam, 31 Maart 1944.

./aaASgt EENACOE WEST
EEN OER HOOFDSTUKKEN ÜIT:

.DEN VIJAND WEMRSTMN"

De „voorloper" van het grote L OL KP Gedenkboek verschijnt vóór St.
Nicolaas Volgt bijna 20 000 anderen
en bestelt met spoed. Anders is de
eerste diuk uitverkocht!

Ondergetekende, secretaris der Schade
Enquête-Commissie te Amsterdam, welke
commissie werkzaam is volgens besluit van
den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied overeenkomstig verordening nr. 21 dd. 21 Juni 1940, verklaart dal
de Heer R. W
bij deze commissie werkzaam is als controleur voor de bezettingsschade.
De secretaris,
foto
onleesbaar.
P.B. nummer A19-02419S.
In al de tijd die er verstreek, was ook landwachter nr. 3 bij hel gezelschap gekomen en
zei meteen, toen hij de woorden Rijkscommissaris las, laat die maar gaan, daar is

niets aan te doen, waarop zijn baas hem
meteen antwoordde: „Wal weel jij daar
nou van?"
Punt voor punt werd de danstelling bekeken, totdat de heren elkander aankeken
en zeiden: „Dat zit wel goed, hé?" Waarojb
de ander bevestigend knikte en mij het belangrijke document weer overhandigde met
de woorden: „Mijnheer, de zaak is in orde
bevonden. U kunt Uw fiets behouden en
gaan."
Alvorens heen te gaan kon ik het toch niet
nalaten de (heren) landwachters te vragen
of het hun nu wel duidelijk was, dat een
Ambtenaar der Bezettingsschade geen ver1zekeringsagent was, doch hierop is tot op
heden geen antwoord ontvangen, want de
(heren) draaiden zich met een ruk om, hu
wendig nijdig, en gingen op zoek naar andere slachtoffers bij wie ze meer succes
hoopten te hebben.
Voor hen was hel trouwens erg jammer,
dat ze zich alleen maar hadden geconcentreerd, op die ene fiets en niet op al het
andere dat de berijder bij zich had, want
dat was zeker het tienvoudige van de hele
fiets waard geweest.
ROEL.

Lieve llndertjès, '
Wil ik jullie eens een echt gebeurd vèrhaalt)c
vertellen? Er was eens in het Noorden van
ons land een politieagent. Die zond zijn zoon
naar die stoute mofjes toe en zei: ..Als hij niet
gaat. krijg ik oinslag."
Als beloning voor zijn moedig arbeilselnsatzen
werd die zoon direct na de bevrijding ook politieagent. Zijn vader was in die tijd al
verbonden aan de P.O.D.. waar hij samen
werkte met een man, die In bezettingstijd
vriendje was van «en Gestapo-agent.
Een dorpsgenoot van den vader had een minachtend woord gezegd over die toestand, ook al,
omdat die dorpsgenoot door den vader was
overgeleverd aan de SD, waar hij zo ,goed behandeld was, dat hij nu nog onder behandeling
vaa een dokter is. Toevallig hoorde een vriend
van den vader, dat minachtende woord. En hij
liep hard naar zijn vriend, de vader, toe, en
vertelde hem dat. Oooh. wat was die vader
toen kwaad. Hij stapte op zijn fiets, waarop
banden zaten, die hij zelf In bezettingstijd had
,,gevorderd". Die fiets bracht hem bij zijn
dorpsgenoot en die kreeg zo een pak voor zijn
broek van dien vader, dat hij door nog meer
dokters behandeld moest worden.
Lijkt dit verhaaltje niet op een sprookje? Het
is nog niet afgelopen. Want het slot moet nog
geschreven worden, H«t sprookje werd ook
verteld aan een Officier van Justitie, dus wordt
het einde misschien wel zo, dat de dorpsgenoot
het gevang in gaat. En dan krijgt de held
misschien wel een „eervolle** vermelding.
Zouden jullie dat geen mooi slot vinden?
En nu, gauw weer gaan slapen.
PET.

Aangezien geen onzer papier-leveranciers tijdig genoeg papier op het gebruikelijke formaat
kon leveren, zal „De Zwerver' voorlopig op
enige centimeters korter formaat verschijnen.
Zodra dit mogelijk is, zal ons blad weer in
zijn oude vorm hersteld worden.
ADMINISTRATIE.

MBROSIUS
Vier deelnemers aan de Gewestelijke vergadering van Limburg houden
zich nog schuil ergens in het Pensionaat St. Louis. Het zijn: Tom, Joe,
Jan en Kees van Sambeek, welke laatste later toch is ■ omgekomen.
Tom en Joe, die aanvankelijk met Ambrosius en Kapelaan Nausz naar
de achterzijde van het gebouw vluchten, doch zich daar de aftocht zien
afgesneden, zijn daarop naar de bovenste verdieping gesneld, waar niets
dan piano-kamertjes zijn. Zij trachten er zich te verbergen, doch dat
gaat niet al te best. Als Tom Duitsers de gang hoort opkomen trekt hij
een deur open en gaat er op zijn hurken achter zitten. Hij hoort hoe zijn
vrienden gegrepen worden en is er op voorbereid, dat ook de deur van
zijn kamertje zal openzwaaien en men hem zal vinden. Doch dat gebeurt
niet. Hij hoort de Moffen aftrekken. Maar ze zullen terugkomen, denkt
hij. Want beneden staan de kopjes als stille getuigen, dat twaalf „terroristen" in de val moeten zitten.
Hij besluit naar een andere schuilplaats om te zien. Er zijn hoge ramen,
waarvan de onderzijden uit matglas bestaan. Tom besluit er even over
heen te gluren. Doch hij wordt onmiddellijk opgemerkt door de mensen
van Nietsch, die op de binnenplaats staan. „Da ist noch einer" wordt
er geschreeuwd. En in gedachten ziet Tom zich reeds staan bij zijn
vrienden, die met de handen omhoog onder de gaderij van de binnenplaats staan. Tom loopt wat hij lopen kan om zo ver mogelijk weg te
komen van de plaats waar de Moffen hem gezien hebben. Een verdieping
lager komt hij in een klasselokaal terecht, waar hij achter een paar afschermplaten kruipt, welke hij zo dicht mogelijk tegen de muur aantrekt.
Als alles rustig is waagt hij het nogmaals te kijken. Voorzichtig, omniet opgemerkt te worden, gluurt hij tussen de geraniums door. Maar
nog altijd staan de vrienden er met de handen omhoog tegen de muur.
Dan wacht hij maar met een angstig hart tot hij de wagens hoort wegrijden. Het is dan ongeveer 7 uur, half acht geworden. Hij durft er
echter niet op rekenen, dat de Moffen geen afzetting hebben achtergelaten en daarom wil hij trachten via het dak te verdwijnen. De hulp
van de broeders durft hij niet inroepen. Maar als hij tevoorschijn komt
ontdekt toch één van de broeders hem en biedt aan te gaan zien of
alles veilig is. Hij zal het binnenplein oplopen en als hij met de hand
over het hoofd zal strijken betekent dit, dat de weg veilig is. Dat gebeurt
inderdaad. En Tom weet niet hoe snel hij van die kans zal profiteren.
Hoe is het intussen Joe vergaan? Hij loopt volkomen radeloos door de
gangen, waar hij de weg niet weet. De tierende Moffen komen steeds
nader. Hij hoort revolverschoten en snauwende bevelen. En nog is het
hem niet gelukt zich te verbergen. Dan komt hij aan een trap, waar
broeders met emmers, bezems en dweilen bezig zijn. Hij rent erop toe,
rukt één van de broeders een schort af, grijpt een bezem en schrobt of
zijn leven ervan afhangt. Als hij even later de trap opgaat ziet hij Kees
van Sambeek een deur uitrennen en verdwijnen. Inmiddels zijn de broeders op bevel van de SD naar beneden gegaan. Joe voelt daarvoor niet
veel en blijft zo lang mogelijk op zijn post. Doch dan komt er een
Hollandse SD-er met de revolver in de hand, op hem af en beveelt:
„ophouden met werken". Joe wil zijn camouflage zo goed mogelijk volhouden en wil emmer en bezem meenemen als bewijs van zijn onschuld.
Doch bars wordt hem bevolen dat spul te laten staan. Ook hij moet
naar de Cour, waar hij mensen met de handen omhoog ziet staan. Gaat
hij daarheen, dan is het wel zeker, dat men zal ontdekken, dat hij niet
tot de broeders hoort. Naast de Cour ligt een leslokaal en Joe ziet kans
daar binnen te glippen. Daar kruipt hij in de holte van een lessenaar,
waar anders de leeraar zijn voeten plant. Die katheder staat tegen een
deur, waarvan de onderzijde van hout en de bovenzijde van glas is.
Achter die deur is de gang, waardoor de Moffen steeds maar af en
aan lopen. En ook door het lokaal dreunen regelmatig de soldatenlaarzen. Het is belachelijk op een dergelijke plaats zich te verbergen. Een
langskomende Mof legt zijn pistool op een gegeven ogenblik op de
katheder en maakt een praatje.met een collega. En even later hoort Joe
één van de kerels zijn naam noemen. Men vraagt zich af waar hij gebleven is. Dan komt het ogenblik waarop er door de gangen geschreeuwd
wordt, dat ieder, die zich nog langer verborgen houdt, bij ontdekking
onmiddellijk zal worden doodgeschoten.
Het klamme zweet parelt hem op het voorhoofd en overal plakken zijn
kleren hem aan het lichaam. Het is zelfmoord hier langer te blijven
zitten, zo redeneert hij. Je op zo'n plaats te laten vinden is op zich zelf
al een bespotting. En dan het vooruitzicht daarvoor de kogel te zullen

krijgen. Doch hoe hij ook zichzelf tracht te overtuigen, dat hij tevoorschijn moet komen, hij kan er de moed niet toe vinden. En zo hij het
al wil trachten, dan is het of zijn benen verlamd zijn en alle dienst
weigeren.
Zoo zit hij opgevouwen in z'n dwaze schuilplaats, tot omstreeks half
acht de Duitsers en hun arrestanten vertrekken en de jongens van de
school door het leslokaal naar de Cour stromen. Dan steekt hij het
hoofd om een hoekje, wenkt een paar jongens. Die knapen zijn natuurlijk
vol van het gebeurde en vinden het prachtig, dat zij nu iets mogen doen,
om één van de niet-gegrepenen te helpen ontsnappen. Ze brengen Joe
veilig naar buiten. Hij vindt spoedig een gastvrij tehuis, waar hij onmiddellijk onder de wol kruipt. Ge kunt U de vreugde van Ria voorstellen, die Joe alle angst voor deze vergadering uit het hoofd gepraat
had, toen zij hem weer zag. Want haar hart stond bijkans stil, toen zij,
diezelfde middag in Weert komend, van de overval hoorde.
Joe vond later nog de gelegenheid de papieren, welke Kap. Beriks in de
prullemand gestopt had, er uit te halen. Er was ook nog een bedrag in
geld bij.
Kees van Sambeek en Jan hadden hun schuilplaats gevonden op de zolder achter wat schilderijen. Voor hen duurde de tijd bijzonder lang, want
vlak bij hun schuilplaats hing een klok, waarvan het getik hen bijna tot
wanhoop zou hebben gedreven, 's Avonds haalden de LO-mensen uit
Weert hen uit hun schuilplaats en zorgden voor onderdak.
Ook Sef M. was via de kapel op de zolder gekomen. Er was nog een hok,
waarvan hij de deur probeerde open te krijgen, wat echter niet gelukte.
Hij verliet de zolder toen weer om te gaan naar de WC, waar hij tevoren
zijn spullen verscheurd en doorgespoeld had. Hij had het plan, als de
Moffen op de gang mochten komen uit het raampje te klimmen en aan
de buitenkant te blijven hangen tot ze weg waren. Maar nauwelijks stak
hij het hoofd uit het raampje, of hij werd van de binnenplaats af ontdekt. Tegelijkertijd werd er op de deur gebonsd en stonden de beide
rechercheurs, die achter Jesse aan gekomen waren, voor zijn neus. Al
stompend brachten zij hem naar het voorportaal van de zolder, waar ze
nog wat rondneusden, een paar keer schoten en toen uitriepen: „Waffen,
waffen". Het bleek, dat ze een paar oude toneelpistolen gevonden hadden. Maar Jan en Kees ontdekten ze niet.
Op de binnenplaats, onder de galerij, die door dunne gietijzeren palen
gedragen wordt, staan Ambrosius en zijn vrienden voor hun achtervolgers. Hun groepje groeit steeds aan, doch ze merken tot hun vreugde, dat
niet allen ontdekt zijn. Hun hart krimpt ineen, wanneer ze enkele malen
bemerken, dat de soldaten van de Cour af iemand voor de ramen ontdekken. Éénmaal wordt er zelfs geschoten als men meent, dat iemand via het
dak tracht te ontkomen. Ook een Capucijner monnik, die op straat gegrepen is, wordt bij hun groepje gevoegd.
De Moffen zijn kennelijk in hun sas. Eén der officieren zegt tot een collega, dat hiermede de hele Limburgse bende is opgerold.
Meer dan drie uren lang staan ze daar met de handen omhoog, en het
gezicht naar de muur, tot er geen macht meer in hun spieren schuilt ze
langer in die stand te houden. Doch met een automatisch wapen kan men
zelfs machteloze spieren weer tot activiteit dwingen.
Nietsch heeft inmiddels plaats genomen aan een tafeltje om de eerste
verhoren te leiden. Er wordt er een uit de rij naar voren geroepen en hij
moet vertellen wie de leider is. Hij wordt gestompt en geslagen, als zijn
antwoordt niet snel genoeg komt. Men voert hem langs de rij en dan
moet hij hem maar aanwijzen. Maar de man houdt voet bij stuk. Dan
wordt er met name naar Jan Hendrikx geïnformeerd. Opnieuw veinst
de ondervraagde het niet te weten! Hij loopt langs de ruggen van de
vrienden, die daar langs de muur staan en hij zwijgt.
Plotseling draait één van de mannen uit de rij zich om.
„Zoekt ge Jan Hendrikx? Dat ben ik!"
Nietsch veert op.
„Ach so. Dass ist der Kerl? Jede Woche hat er mich telefoniert. Hier
bin ich: Jan! Greifen Sie mir, wenn Sie können."
„Neen," zegt Ambrosius. „Dat heb ik nooit gezegd. Daarvoor was ik te
verstandig."
Eén voor één worden de gevangenen dan voor het tafeltje van Nietsch
gebracht en het duurt niet lang of de SD-er weet precies wie er gegrepen zijn.

BjeAJbe, Oxun SibiU,
Gelukkig, dat een H.v.R. durft te zeuren aan Uw
eenuaarde hoofd. Zó te zeuren, want ik vermoed,
dat het niet van één week is, dat het U waarschijnlijk tot wanhoop heeft gebracht, en U Keern
54 deed ontvluchten, om in de ruimte te komen
tot een brief aan ons allen.
Wij danken èn U en H.v.R., die over een bewonderenswaardig aanhoudingsvermogen moet beschikken, om U, die beweert alleen maar te voelen voor zwerven, tot zitten te krijgen en zelfs
tot een klim in de pen.
Wij waarderen het; waarderen het te meer. Oom
Frits, mag ik U zo noemen?, omdat U zich voor
het schrijven schijnbaar veel „moeite" moet getroosten. Maar U moet het meer doen. Doe het
om onzentwille.
En U bent dan slecht over ons te spreken. Dat
spijt ons. Dat klinkt beleefd zonder meer. Akelig
nuchter en arrogant. Maar zo is het toch niet.
Het spijt ons heel erg, dat U in een brief aan
ons, en nog wel publiek, moet mopperen. Dat
wij U reden geven tot ongerustheid, de jongens
en meisjes, die destijds tot alles bereid waren,
en nu vaak doen alsof.
Oom Frits, gebruik gerust de tuchtroede en geef
ons meer op onze tabberd, want we gaan wat
soezerig worden en geloven het wel. Wat hebben we niet moeten vechten, dwars door verdriet en tegenslagen heen. En nu? Ja, we zijn
toch wel erg ondankbaar. Ku, nu wij ons leven
hebben mogen behouden, waaraan we ogenschijn-

lijk wel eens niet veel waarde hechten, nu maken
we er ons vaak met een smoesje van af. We zijn
ook wel erg gemakkelijk geworden. Oom Frits,
als het doorgaans niet gaat zoals wij het zouden
willen. We hebben toch wel voor hetere vuren
gestaan.
Inderdaad hebben we alles voor elkaar over gehad. Ook onszelf, U weet het. Ik kan me voorstellen, dat veel U nu verontrust en pijn moet
doen, omdat U weet, dat we anders kunnen zijn,
dan zo egoïstisch en gemakzuchtig, als we ons nu
vaak aanstellen. We hebben ook alweer zoveel
comfort, en we geven ons daar maar al te graag
aan over. En toch missen we zoveel. Oom Frits.
De overgave aan God. Is het dan zo, dat een
mens voortdurend in doodsnood of gevaren moet
zijn, om zich afhankelijk te voelen? We bidden
nog wel, hoor, zelfs vrij regelmatig, maar dan is
het vaak alleen nog een vorm. En wat bidden we
dan nog. Wel eens voor onze jongens in Indië?
Nog wel eens voor onze achtergeblevenen, waarmee we ons toch zo verwant voelen? We zijn
wel zeer slordig met onze naastenliefde gaan
omspringen.
tt
Oom Frits, U moet niet denken, dat we ons hierin
zelf altijd gerust vinden. Zo diep zijn we geloof
ik nog niet gezonken. We vinden het zelf vaak
ellendig, dat het zo is. Ik hoor U al opgelucht
zeggen: „Gelukkig dan schieten we al een eind
in de richting". Heus, we hebben het nog wel
over toen en hoe we toen waren. Maar ja, dat
comfort, hè.'
Het is wel dun, Oom Frits, dat wij ons laten
beheersen, door een gemakkelijke stoel en wat
dies meer zij. Dat we menen onze aandacht niet

meer te hoeven verdelen tussen een gesprek en
naderende voetstappen, als toen. Dat we menen,
dat met de spanning ook de gevaren zijn weggenomen.
Gedetineerden of politieke delinquenten, woorden, die me onpasselijk maken, omdat ze veel te
chique klinken voor dat rapalje, nog daargelaten.
Wanneer we zo'n ellendelaar plotseling weer zien
lopen, zeggen we al rustig tussen 1 recht, 1 averecht door, of over de krant heen: „Gunst, was
dat ook een licht geval" en we vatten ons kopje
thee en zuigen op een bonbon, zonder ons van
ontsteltenis daarin te verslikken. ]a, ze zijn al
aardig gekalmeerd, die illegalen. Dat zijn dingen,
waar we ons op doodstaren of staarden, maar we
weten wel Oom Frits, dat U dat allemaal niet
bedoelt. U vindt ons geestelijk zo arm geworden.
Dat we hebben verloren, in plaats van gewonnen. En we stonden er toch zo goed voor.
Oom Frits, we voelen dat het anders moet,
dat we weer moeten leren van onszelf af te zien
en de wereld van het offer weer moeten gaan
bekijken en dat het: „Leer ons naar Uw wil te
handelen" weer in ons moet gaan leven, waaruit we weten, geweten hebben, dat we dan niet
bedrogen zullen uitkomen.
Oom Frits, U had groot gelijk ons eens uit te
foeteren en op ons nummer te zetten. We zullen
nog wel eens weer aanleiding geven, maar dan
hoop ik niet, dat er een H.v.R. aan te pas moet
komen om U hiertoe aan te zetten.
En wordt ook niet moede ons te zeggen: Adeldom verplicht!
Dag Oom Frits,
GRETHA.

't Heerlijk avondje is gekomen
Men begrijpt echter dat er nog ontbreken en daarom
worden alle broeders in een hoek van de Cour bijeengedreven en wordt nagegaan of er nog valse tussen zitten. Dat blijkt niet het geval. Alleen de Broeder-Overste wordt, als verantwoordelijk voor hetgeen
er in zijn Pensionaat plaats vond, bij de Terroristen
geplaatst.
„Und Jetz," zegt Nietsch, „werden Sie transportiert
nach eine Platz wo Ihre Freunde Ihnen niemals
befreien können."
Omstreeks zeven uur, half acht komt er een vrachtwagen voor. Alle gevangenen moeten instappen,
Nietsch gaat zelf voorin zitten, er komen soldaten
achter op de wagen en de overige officieren volgen
in twee luxe wagens, die echter korte tijd later bij
een brug afdraaien.
Dan is het met de rust van Nietsch gedaan. De
brug is open en het transport moet wachten. Nietsch
komt uit de cabine en loopt naar achteren. Hij
is kennelijk zenuwachtig. „Ik geloof, dat er iets niet
in orde is," zegt hij. De vrees, dat er een overval
op til is, heeft hem te pakken.
Het publiek dringt op en wil achter in de wagen
kijken. De mensen worden bars weggejaagd.
De brug gaat echter dicht en er gebeurt niets. Doch
even verder is de spoorwegovergang gesloten. Dan
raakt Nietsch over z'n zenuwen heen.
„Ja, nu weet ik het zeker," zegt hij. „Dit kan geen
toeval zijn." Maar de soldaten achterin stellen hem
gerust. „Er kan niets gebeuren," antwoorden ze. Bij
het geringste teken, dat er iets fout gaat, zullen ze
schieten.
Maar er gebeurt niets.
Zo gaat de tocht door het Brabantse land naar Haren. Ze zijn niet te benijden, Ambrosius en z'n
mannen. Maar als het erop aan komt, dan zoudt ge
toch zeker liever tot hun groepje behoren, dan op
de plaats naast den chauffeur te zitten en de schuld
te moeten torsen, welke deze onverlaat op zich voelt
drukken.
(Wordt vervolgd).

AD.

Ziet U ze staan: De kleuters met hun vragende, een beetje bange, ogen? Herinnert U zich,
hoe ook U, net als deze kinders, weken tevoren uitkeek naar het nationale feest bij uitnemendheid: Sint Nicolaas? U zingt weer in gedachten van „'t Heerlijk avondje" en andere genoegelijke liedjes, die in hun eenvoud meer „schlager" hebben kunnen worden dan enig
volksdeuntje.
Ziet, hoort en.... proeft U al de prettige dingen nu met meer, die eens de hoogtepunten
vormden van Uw eerste acht kinderjaren? Of denkt U er ook nu nog ieder jaar tegen 5 Dec.
aan? Welnu, lees dit artikel dan even door!
't Heerlijk avondje heeft voor veel kinderen het begrip verloren. Neen, niet alleen omdat ze
ouder werden. Geniet U, met Uw 20, 30, ja, zelfs 60 jaren dan niet meer van de verrassingen,
diep verborgen in de vele pakjes?
. i t
Snoept U dan, zo tussen twee eenheidssigaretten door, niet even van de heerlijke borstplaatop-inlevering?
En dan de gedragingen van de kinderen! U wilt toch zeker al Uw verdere genoegens opgeven, wanneer U dat kinderschouwspel eens per jaar kunt blijven bijwonen,
toch geniet U dit jaar nog niet voldoende daarvan. En dat vooral, wanneer U even bedenkt,
dat er — na de oorlog meer dan ooit — massa's kinderen zijn, die dit heerlijk avondje met
kunnen meemaken. En dan vaak juist op een leeftijd, dat ze er intens van genieten kunnen.
Deze kinderen zijn niet ziek, de Sint vergeet ze niet bij zijn pakjes-stortvloed. En toch•._. .
Denk niet, dat U momenteel een bedelstukje leest met een of ander verborgen listigheidje,
bedoeld om geld uit Uw zak te toveren! Het is slechts bedoeld als terechtwijzing om U op een
morele plicht te wijzen. Mogen wij?
,.,..,,,,
„ rr •,- \/i
U herinnert zich natuurlijk die gezellige Sinterklaasavond in de tijd, dat de goe Heilig Man,
door grenssluitingen, oorlog „export" enz. niet kon komen? Op die avond sneuvelden een paar
van Uw mede-verzetsstrijders bij een zwaar gevecht tegen den vijand. Eén van die jongens
was getrouwd en had drie kinderen onder de vijf jaren. Op die kinderen — en op aye kinderen wier Vaders minder gelukkig dan U hun strijd voerden - wil dit artikeltje U wijzen.
Die kinderen behoeven vaders, de moeders van die kinderen ontberen de hulp van een man.
Niet alleen vaders en mannen voor de materiële behoeften. Daar kunnen wij allen gelukkig
aan meewerken, door de Stichting 1940—'45 te steunen! /.
' ,
,.
.
Maar juist dat opbeurende woord, die welgemeende raad, de morele steun, die een vader
■Am zoon, een man zijn echtgenote moeten geven, - die geestelijke noodzaken in een mensensT'N'ic'okasavond èn de morele steun voor deze achtergeblevenen zullen beide blijven. En
vooral wat het laatste betreft blijft ook Uw plicht bestaan. De plicht om door een bezoek, een
brief aan de familie van Uw gesneuvelde vrienden, de toch al zware taak van die achtergeblevenen te verlichten. Ze spreken er zo vaak over, maar kunnen er toch met om vragen.
De plicht om die vrouwen, die kinderen zó te steunen is niet zwaar — vaak zelfs prettig en bezwaart Uw beurs niet. Begin er vandaag mee.
TT
■,■,-• .
Sii.t Nicolaas is weer in aantocht. Nodigt nu al de kinderen van Uw vriend, die met zo
gelukkig was als U, uit om mèt U en de Uwen deze familieavond te vieren. Ook ^ hebben
dan iets, waarnaar ze met verlangen kunnen uitzien. Denkt U dit eens goed in. Voelt U nu,
wat een'hulp U met die eenvoudige uitnodiging geeft?
„.,„..,,
.
,
Laten we afspreken, dat voor ieder kind, dat toch al op Uw Sint Nicolaasavond zou komen,
ook een kind van een niet meer aanwezige verzetsman een uitnodiging krijgt.
En voert dan, na dit eerste contact - dat ook U bevallen zal - Uw taak door; tot morele
^teun van hefa die dit nodig hebben, ter plichtsvervulling voor U zelf.
fbltK.
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NOG NIET BEGREPEN
Het is niet omdat iemand zijn houding in bezettingstijd tracht goed te praten, dat doen alle
Nederlanders op het ogenblik, de N.S.B.-ers incluis, dat we de vinger willen leggen op een
publicatie uit de laatste tijd. Iedereen tracht
zijn positie zo sterk mogelijk te maken en daarom
doet men een beroep op de verzetsgeest tot voor
het Internationale Tribunaal te Neurenberg toe.
Dat is dus niets ongewoons.
Maar het is omdat ons verzetsmotief wordt aangetast, omdat men in het goedpraten van eigen
standpunt, de handelwijze van de anderen „onnozel, dom, tot op het misdadige af" noemt.
We doelen hier op een publicatie van het dagblad „De Standaard", dat zijn houding in de
bezettingsjaren tracht te verdedigen in een brochure van 16 pagina's en die aan alle oud-abonnè's
werd toegezonden.
Hierin lezen we op blz. 10:
■

1

i

„Het feit van de bezetting alleen maakte
ons volk na de formele capitulatie van den
Opperbevelhebber, die door H.M. de Koningin
met de hoogste staatkundige volmachten was
toegerust, naar ons inzicht niet gerechtigd
allerlei verzet en sabotage te plegen. Eerst
toen, in strijd met alle beloften en met alle
voorschriften van het landoorlogsreglement,
die ten doel hadden de bevolking van bezet
gebied te beschermen tegen ongerechtigheid
van den bezetter, een terreur op ons volk werd
uitgeoefend, zonder weerga, was verzet niet
alleen geoorloofd, maar plicht. Daarna kwam
de wijziging in de militaire toestand door
de op 6 Juni 1944 aangevangen invasie, die
alle krachten tot verzet opriep tot medewerking aan onze bevrijding.
Daarenboven, de sabotage — men ver ge te
dit niet — richtte zich in de eerste jaren
voornamelijk op vernietiging van voedsel e.d.
Het ging immers toch naar Duitschlarid. Deze
handelwijze was onnozel en dom, op het
misdadige af."

OPPORTUNISME.
We zullen ons met verbazing afvragen, hoe mensen, die principieel willen denken en die een
brochure schrijven om hun houding tijdens de
oorlog principieel te verdedigen, deze dingen
kunnen neerschrijven. Het betekent dit, dat als
we binnen afzienbare tijd weer eens bezet gebied
worden, en deze mensen een leidende rol zouden vervullen, ze het opnieuw verkeerd zouden
dpen. Het standpunt dat hier wordt verkondigd
is zuiver opportunisme: eerst dan handelen als de
dqelmatigheid blijkt.
In de oorlog is gebleken* hoe ontzettend veel
van deze mensen er zijn geweest. Ook in de
christelijke levenskring. Het ging om het redden
wat te redden was. Men zag den bezetter als
overheid, die men had te gehoorzamen en waartegen geen verzet geoorloofd was. Eerst toen
blbek, dat deze bezetter het oorlogsrecht met
vcieten trad, en dat constateerde men in het algemeen eerst in 1944, en toen de invasie kwam,
werd verzet plicht.
Voordien was het dus dom onnozel, dom en op het
misdadige af. Het standpunt van de Septemberartisten.
„De Standaard" had dit trouwens kunnen weten,
als hij geluisterd had naar het woord van onze
wettige souvereine, H.M. de Koningin, die reeds
in 1940 tot verzet opriep.
Dan had hij niet tot in 1944 de Duitsers als
wettige overheid verdedigd en dan zou hij illegaal werk nooit „spelen met vuur" hebben genoemd.
NIET OP DE HOOGTE.
Blijkens de laatste alinea van het gewraakte citaat
blijkt de schrijver van de Standaard-brochure ook
niet met het verzet op de hoogte te zijn. „In de
eerste jaren bestond het rerzet in hoofdzaak in

het vernietigen van levensmiddelen" zegt hij.
Wat een illusie. Juist in de eerste jaren gebeurde
dat niet. Die jaren hebben we benut voor de
oproep tot principieel verzet. Toen heeft de versterking van de geestkracht van ons volk plaats
gehad en daarop groeide geleidelijk aan ons
verzetswerk van LO., LKP., „Trouw", Schoolverzet enz.
De schrijver zegt wel niet, dat dit onnozel en
dom was, maar dit was toch het door hem als
ongeoorloofd gequalificeerde verzet. Toen waren
de eerste 18 doden reeds gevallen en de 72 reeds
gefusilleerd. De Indische gijzelaars zaten al maanden, die van de A.R. partij eveneens. Schouten
was al ten tweede male in de gevangenis en het
Vaderlandse Comité (in wording) al gegrepen.
Toen was er al: het verzet tegen de jodenraaatregelen, het verzet van de A.R. partij, het verzet
tegen de gelijkschakeling van de vakbonden, de
artikelen van Prof. Schilder in „De Reformatie",
het verzet van de scholen, de eerste getuigenissen
van de Bisschoppen. „Vrij Nederland" draaide,
het viel alles in de eerste jaren. Het andere was
er niet, dit wel, dus dit noemt „De Standaard"
onnozel, dom, op het misdadige af.
Het blijkt maar al te duidelijk, dat „De Standaard"
in het geheel niet heeft begrepen, wat er woelde
en werkte achter de verzetshouding van onze
mensen, omdat hij zelf opportunistisch en niet
principieel handelde.

ONS VERZETSMOTIEF.
Er is een ding, dat erger is in heel deze argumentatie van „De Standaard". Dat is, dat men
het karakter van de oorlog en daarmede het
verzetsmotief nu nog niet begrijpt. De oorlog van
1940 was geen militaire botsing zooals in 1914—
1918. Achter de Duitse legers aan rolde de
ideologie van het Nat. Socialisme over ons land
en op de dag van de Capitulatie, 14 Mei 1940,
begon in Nederland de gelijkschakeling.
Plet zij ons vergeven, dat we dit van meetaf niet
zagen, enkele uitzonderingen daargelaten. Maar
toch was het zo.
Dit Nat. Socialisme, dat met de kracht van de
Duitse wapenen werd gevestigd, was duivels in
heel zijn opzet.
De „terreur zonder weerga" was niet alleen, zoals „De Standaard" suggereert, een gevolg van
het overtreden van het landsoorlogsregelement,
doch het was tevens goddeloos systeem. Jodenvervolging, rechtsverkrachting, agressie zonder
oorlogsverklaring, mishandeling en concentratiekampen waren er de consequenties van.
Toen het kwam behoefden we ons niet te verbazen. We wisten het. Daarom was elke medewerking aan de Duitse dienst medewerking aan
den duivel en daarom moest het „neen" over
de gehele linie weerklinken.
Het is daarom, dat wij een blad als „De Standaard" zo graag principieel zouden hebben willen zien, om te weigeren alles wat naar het nat.
socialisme zweemde. Dan was hij verdwenen. Men
kan nu wel heel vroom zeggen, dat men veel
niet opnam, doch men schame zich over wat wel
werd opgenomen. Of herinnert men zich op 31
December 1942 het oudejaarsartikel van Dr. Seyss
Inquart niet meer met het duivelse slot: „Hem
(den Führer) is alles gegeven, den Führer heil!"
Het stond in „De Standaard" op de voorpagina.
Ons verzetsmotief was, dat wij niet stonden tegenover Duitsland, doch tegenover het Nat. Socialistisch beginsel van de totalitaire staat. Zoals
we nu het communisme afwiJ7en, zo wezen we
destijds als anti-christelijk het Nat. Socialisme af.
Wij weigerden alles! Dat „De Standaard" dit nu
nog niet ziet, dat is erg. Dat wil zeggen, dat zij
bij een eventueele volgende gelegenheid nog eens
zou trachten een „reddingspoging" te doen. We
hebben daaraan geen behoefte. Wat we behoeven
is een houding, die door principe en niet door
opportunisme wordt bepaald.
Deze krant wil nu terugkeeren. Het kan omdat
geen enkele wetsbepaling in Nederland het verbiedt. Dpch we houden ons hart vast als dit de
lijn wordt, waarin straks ons volk politiek zal

worden opgevoed. Wij hopen echter, dat de
vroegere abonné's dit opportunisme zullen voorkomen.
Barendrecht.

E. VAN RULLER.
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De redactie vindt in het artikel van den heer
Van Ruller aanleiding om enkele opmerkingen te
maken.
Deze opmerkingen betreffen niet de conclusie van
den schrijver. In dat opzicht is zij het volledig
met hem eens: De verdediging van „De Standaard", inzake haar beleid, is volstrekt ontoereikend. Bezien van een principieel standpunt uit.
De schrijver zal het ons echter niet euvel duiden,
wanneer wij inzake argumentatie met hem van
mening verschillen en dit meningsverschil hier ook
tot uitdrukking brengen.
Waar het hier een belangrijke zaak betreft, zou
ons commentaar zelfs aanleiding kunnen zijn tot
verdere discussie.
De moeilijkheid betreft de interpretatie van het
Landoorlogsreglement.
Van R. schrijft, dat, volgens zijn interpretatie van
het L.O.R., alleen de Duitsers gebonden waren
en van Nederlandse zijde verzet te allen tijde gerechtigd was, even goed als we het recht moeten erkennen van den vijand om daartegen maatregelen te nemen (wij laten in het midden, of
van R's exegese van het standpunt van Prof.
Rutgers juist is). Hierin nu schuilt de paradox.
Zowel de Duitser, in verband met het handhaven
van orde en rust, als de Nederlander, in verband
met het feit, dat de Duitser Nederland bezet, is
dus in zijn recht. Dat kan natuurlijk nooit. Eén
van beiden kan slechts gelijk hebben: óf de Duitser bij het handhaven van orde en rust, óf de
Nederlander, die zich' met alle mogelijke middelen (ook hiertegen) verzet.
De situatie kan o.i. voor beide partijen geen
andere zijn dan de volgende; Wanneer de bezettende macht het recht en de plicht heeft, orde
en rust te handhaven, dan heeft het bezette volk
de plicht de bezettende macht in dit verband
te gehoorzamen. Dat is o.i. de enige interpretatie
van het L.O.R. die houdbaar is. En dit brengt o.a.
mee, dat diensten ten behoeve van de bezettingsmacht (voor de taak van orde en rust aanwezig)
door haar van het bezette volk met recht gevergd
kunnen worden. Ook dat beschrijft het L.O.R.
Van R. voert nog aan, dat de Duitschers reeds
bij de inval in Nederland het L.O.R. geschonden
hadden, zodat daaruit reeds verzet tot elke prijs
en met alle middelen gerechtvaardigd was. Hij
vergeet echter, dat de verantwoordelijke overheid
door de capitulatie van het leger ons dit argument uit handen sloeg. Had de overheid de consequentie van deze oorlogsmisdaad getrokken, dan
zou onderhandelen met de Duitschers onmogelijk
geweest zijn en waren deze jaren verder in een
chaos verlopen.
In de gegeven situatie kon ons volk pas tot verzet komen toen de Duitsers als bezettende macht
het L.O.R. schonden.
En in dat opzicht was de komst van Seyss Inquart
als politiek vertegenwoordiger van het nationaalsocialisme (onrechtmatig volgens het L.O.R.) al
reden genoeg om het Nederlandse volk te allarmeren en in een verzetshouding te brengen.
Van toenaf was het onze plicht om van onze
vrijheid van drukpers en van onze rechten van
vereniging en vergadering gebruik te maken om
tegen dit feit te protesteren en even later werd
het onze plicht om minstens persoonlijk te weigeren de Jodenverklaring te tekenen in verband
met telefoon en giro.
Toen niet lang daarna Joden en arbeiders gedeporteerd werden, de N.A.D. werd ingesteld,
kwam er aanleiding om het verzet te organiseren
in actieve verzetsgroepen. Dat was recht en plicht
van ons volk, gebaseerd op het L.O.R.
Hoe men in dit verband moet oordelen over persorganen, die dienstig waren aan de nationaalsocialistische propaganda zal wel duidelijk zijn.
Men ziet, de conclusie van den Heer van Ruller
en de redactie is dezelfde: „De Standaard" faudeerde practisch van meetaf. Alleen ten aanzien
van de argumentatie van deze conclusie blijkt er
dua verschil van mening te zijn.
REDACTIE.
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GERRIT SCHUIL
Qerrit Schuil, geboren December 1918 te Harlingen. Na de Lagere School bezocht hij de
RH BS., waarna hij met goed gevolg het
einddiploma behaalde in 1937.
Hij trad als kantoorbed ende in dienst bij de
firma Smeding te Harlingen, waar hij enige
jaren werkzaam was en intussen het diploma
boekhouden verwierf van de Ver. van Handelswetenschappen. In Maart 1940 werd hij
opgeroepen in militaire dienst. Na de capitulatie keerde hij naar zijn patroon terug.
Het verzet tegen den Duitsen bezetter was
al direct levendig in hem. Met zijn vrienden
trok hij er vaak 's nachts op uit om Vaderlandse leuzen te sch Ideren naast de schrille
propaganda der Duitsers.
In 1942 ondernam hij met zijn vriend Gerben
Oswald een poging om via België en Frankrijk naar Engeland te komen, welk pogen echter mislukte. "Een tweede poging om met een
boot van HarÜngen uit over te steken,
mslukte eveneens.
In 1943 moest hij zich als krijgsgevangene
melden voor Dui sland, doch dook onder en
kwam in Juli 1943 in aanraking met een verzetsman uit Scxb:erum, die hem opnam in een
der eerste knokploegen van de L O. in Friesland Gerrit en zijn vriend Gerben Oswald
kwamen beiden op de
boerderij
Liauckema
State waar een onderaards gewelf een uitstekende slaap- en schuilplaa.s bood voor de
jongens, die van hieruit met andere kameraden opereerden en verschillend? overvallen organiseerden in opdracht van de L.O. en onder leiding van den boer.

Jacob Krüse mag gerekend worden tot de
pionirrs van het verzet tegen den Duitsen
overwldiger. Calvinist in hart en nieren,
werd hij door zijn geloofsovertuiging lot de
strijd voor vrijheid gedreven.
Alhoewel hij lot zijn arrestatie in het levensverzekeringsvak werkzaam bleef, was hij toch
te beschouwen als de motor van de illegaliteit
in Amsterdam-West. Door bemiddeling van
een vriend kwam Krüse al gauw na het uitbreken van de oorlog in con act met mensen
van Vrij Nederland. Eerst beperkte zijn werk
zich tol het verspreiden van dit blad. Weldra
echter kwamen door de maatregelen van den
bezetter steeds meer mensen, die een ondrdu kplaats nodig hadden. Om hen Ie plaatsen
maakte hij veel reizen naar FriesL.nd en
Zuid Holland. Lectuur, Jodenhulp, persoonsbewijzen en bonknarten, aan bijna alle onderdelen van het verzet nam Krüse deel.
In 1942 ging hij van V. N. naar de organisatie „Trouw" over. Het duurde niet lang, oi
een groot d el van de verspreiding in Amsterdam werd door hem geregeld. Eerst later kwam
de indeling in dis.rieten.
Door dit werk stond Krüse o.a. in contact met

Qerben Oswald, werd geboren in 1919 en
heeft ook in Harlingen zijn onderwijs genoten.
Lager en Mulo-onderwijs.
Na de volbrachte studie werd hij wegenbouwwerker, doch weigerde voor de Duitse Weermacht te werken. Reeds in 1942 stond hij in
contact met Gerrit Schuil en wist door middel
van diens broer J. Schuil, spionnage-inlichtingen te verkrijgen omtrent de opstellng en ligging van de militaire werken der Duitse weermacht op Vlieland en Terschelling. Hij werkte
deze uit en leverde ze over aan de bevoegde
ondergrondse instamies. Zijn stoer karakter en
de liefde voor zijn volk werden aanleiding, dat
hij z'ch openbaarde als een fel verzetsman tegen de tyrannie en onderdrukking der Duitsers.
Zoals reeds vermeld, kwam hij met zijn vriend
Gerrit Schuil op Liauckema State in Sexbierum. Onder de schuilnaam Tom (G. Oswald)
en Piet (G. Schuil) waren de jongens bij dag
en nacht in de weer. Niets was hen te veel als
het ging om eigen volk te beschermen tegen
den gehaien bezetter Met meerdere kameraden werden verschillende overvallen gedaan
op kantoren d::r P.B.H.'s en gemeentehuizen.
Het gemeentehuis te St. Anna-Parochie werd
gekraakt en het bevolkingsregister meegenomen Door hun doortastendheid en moed kenm rkten Tom en Piet zich als eerstc-klasK P.-ers, die alle gevaren trotseerden, als het
ging om de goede zaak. Door hun eerlijkheid
en innemende karakters, waren deze beide
Harlmger jongens populair bij hun kameraden
en aangenaam bij de bewoners van het huis,
waar ze ondergedoken waren.
In November 1943 werd de K.P. in Sexbiernm
door Frans Michon uit Hillegom verraden. Als
medewerker was deze verrader tot in de finesses op de hoogte met alle werk der Sexbierumers.
Uit geld- en Wraakzucht verkocht hij zijn
vrienden aan de S D. te Groningen. Op 22
November 1943 des nachts om half één kwamen een veertig-tal zwaar gewapende beulen
op Lauckema State. De verrader, die viel
maanden op de State ondergedoken was ge-
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JACOB KRUSE

geb. 7 Juli 1905
diverse bekende verzetsmensen, zoals Henk
Hos en Henk Dienske. Ook was hij mede-oprichter van het comité „Bijzondere Noden",
dal het kerkelijke illegale werk verzorgde.
Een der beste kenmerken van Jacob Krüse was
zijn geslotenheid; vastberaden en plichtsgetrouw deed hij, buiten zijn verzekeringswerk,
ook zijn illegale arbeid. Geen woord over wat

G. OSWALD
weest en daar altijd uitnemend door de bewoners werd behandeld, was zelf bij deze overval aanwezig. Door een grote ruit te breken
kwamen de beulen binnen. De verrader wees
de schuilplaats aan, waar de jongens sliepen.
Geheel onverwach s werden ze overvallen en
gearresteerd. Verdedigen was hopeloos tegen
de sterke overmacht. Wonder boven wonder
wist de boer te ontsnappen. Met twaalf andere slach.offers uit Sexbierum, werden de gevangenen vervoerd, naar de Strafgevangenis
te Groningen. De verhoren waren zwaar, de
mishandeling ontzettend, toch wisten ze te
zwijgen over hun kameraden. De dag voor
Kerstmis werden ze vervoerd naar de gevangenis te Assen, waar ze op 14 Febr. 1944
met twee van hun makkers te weten: Lolle
Rondaan van Beetgumermolen en Foikert
Bergsma, student uit Delft, door het Duitse
Sondergericht tot de dood veroordeeld werden.
Nog dezelfde nacht werden ze vervoerd naar
Amsterdam (Weteringschans). Op 15 Febr.
d a.v. werd het vomrs voltrokken. Hun stoffelijke overschotten zijn gevonden in de massagraven te Overveen en rusten thans op het
Erekerkhof in de duinen.
Gerrit Schuil en Gerben Oswald. Wij zullen
niet licht vergeten wat zij gedaan hebben voor
de vrijheid van ons vaderland. Het zwaarste
offer is door hen gebracht, het offer van het
leven; hun nagedachtenis zal geëerd blijven
tot in verre geslachten.
God troostte de bedroefde families.
OOM HENK.

hi) deed, kwam tegen wie dan ook, over zijn
lippen.
Zoals hij tijdens zijn verzetsstrijd was, zo hield
hij zich ook nd zijn arrestatie op 21 November 1943. Hij werd gegrepen naar aanleiding
van het verbergen van een Jodin, die drie
maanden bij hem in huis was Door bij een
S.D.-verhoor te verklaren, dat hij de onderdu kster al een jaar herbergde, ontkwamen
vele van zijn vrienden aan arrestatie.
Krüse werd overgebracht naar Scheveningen,
waar hij het door zijn halsstarrig zwijgen niet
gemakkelijk had. Later ging hij op transport
naar Vught en vandaar naar verschillende
andere kampen. Tijdens een appèl in 't Hemkellager, eind September 1944 zakte hij in elkaar en overleed enkele dagen later in bet
Krankenrevier.
In de moeilijkste periode voor 't verzet vóór '42
begon hij, hield vol en bukte zelfs na zijn
arrestatie niet, in de wetenschap, dat wat nu
de mensen hem aandeden Gods wil was. En
Hem die Liefde is, s.elde Krüse zich doorlopend als voorbeeld.
Hij ruste in Gods Vrede.
B-D.
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KANKERENHet zou een ander onderwerp worden, maar het artikeltje
,,Beter laat dan Nooit" van J. W. doet me dit schrijven.
Naar ik hoop zal J.:W. de bedoeling van mijn reactie begrijpen, ik wil slechts iets vastleggen, teneinde misverstand te voorkomen. !
Kankeren kan op zijn tijd eens goed zijn, maar alleen zo,
dat het opbosiwend werkt en dat aan onze trouw nooit
getwijEeid kan worden.
We hebben in ons compagniesleven veel tegenwerking en
tegenslag ondervonden, Ve hebben samen vaak gekankerd,
tegen het vele onrecht van onze tijd; een soldaat moet ook
eens kunnen, spuien. Maar nooit mocht of zou dit onze
plichtsopvatting ■beïnvloeden.
Wat ons persoonlijk mocht worden aangedaan, wat de Compagnie ook mocht ondervinden, ,,Hou en Trou" was en
blijft ons devies.
Het was mijn grote trots te weten, dat mijn troep onder
alle omstandigheden betrouwbaar zou zijn. dat menselijkerwijs gesproken alles van haar geëist kon worden en dat
cjns Vaderland Nederland zou zijn. Ofize Vorstin, Wilhelmina,
daarvoor werkten we en zullen we blijven werken en geen
Onrecht of knoeierij van wie ook, zal ons daarvan afbrengen.
[pat was altijd ons eenparig besluit en wanneer het ons nu
ook weer eens te machtig wordt en we gaan even kankeren, dan wordt dit toch tenslotte weer overstemd door
het daverend refrein van ons Compagnieslied ,,Hou en
Trou aan 't oud Oranje, Hou en Trou aan Nederland!"
Dat hoor en zie ik jullie zingen, en we zullen het blijven
zingen, ondanks alles.

Rectificatie van nr.
740:
J. Lankhaar, geb. 27
Oct. 1917 te Raamsdonkveer, gearr. te
Rijswijk
Z.~H.
op
13 Dec. 1944 door de
S.D.
overgebracht
naar Scheveningen en
vandaar naar Amersfoort en ongeveer half
Maart 1945 op transport naar Duitsland,
vermoedelijk
Neuengamme, na zijn verblijf
in Amersfoort niets
meer van hem vernomen.
749 Jo Dijkhuis te Nieuwe
Pekela, geb. 18 September 1922; „vermoedelijk" op 3 November
1944 bij een poging
om bij Gorkum de
Waal over te steken,
omgekomen. Wie kan
nader inlichten?

D.v. 9 November hopen onze geliefde ouders
JAN VISSER
en
ANNIGJE FASE
de dag te gedenken dat zij voor 25 jaar in het huwelijk werden verbonden. Hun dankbare kinderen:
Bas en Maap
Leni
Adriaan en Tina
Dicky
Janna
Leen
Gerry en Piet
Joke
Barendrecht, 26 Oct. 1946. 2e Bar Weg 376.
Gelegenheid tot feliciteren Dinsdag 12 Nov. in het
Verenigingsgebouw der Ned. Herv. Kerk te Barendrecht van 3—5 uur en na 7 uur.

Van den sergt. }. Tromp ontvingen we een brief, gedateerd 6 Oct. 1946. Hij schrijft o.a.: ,.We varen op het
ogenblik op de Middellandse , zee en Iaat ik hierbij mijn
adres even weten. De groeten aan alle bekenden, ook van
Busker. Mijn adres is: Sergt. J. Tromp. No. 43718, 4-111
5 R.I. Veldpostkantoor Batavia."
De brief is geschreven, aan boord van de ..Kota-Ajoeng".
Tromp en Busker zullen inmiddels wel in Indië aangekomen
zijn. Wij wensen hun het allerbeste toe en laten jullie daar
uit Indië eens iets horen? Dan ; Vunnen we op deze plaats
jullie belevenissen mededelen.
Wij allen weten hoe plezierig het is In de dienst post te
ontvangen. Vergeet hen daar in de rimboe dus niet. Wie
schrijft er?
Op de laatste dag vén ons Compagnies-bestaan is door
de C.C. een gedenkblad, uitgereikt, waarop voorkomende een
blauw schild met een oranje leeuw erin en daaronder het
devies ..Hou en Trou". Het Compagnieslied staat er eveneens in. Er is een ruimte overgelaten voor het verzamelen
van handtekeningen. ^lu zijn sommigen reeds vóór het uitreiken van deze herinnering vertrokken. Zij, die alsnog
belang stellen hierin, kunnen dit melden, dan wordt voor
toezending gezorgd. Postzegel insluiten.
Er zal in een. vervolgserie geschreven worden: „De geschiedenis van onze Compagnie". Om een zo volledig mogelijk
beeld van alles te krijgen vragen we aller medewerking.
Ieder, die iets weet te vertellen, zo mogelijk met plaats en
data van handeling, schrijve dit.
Speciaal vragen we gegevens van de allereerste tijd, dus
vanaf de Plantsoenschool tot Winschoten. Maar ook zij.
die in Winschoten en Eelde er bij gekomen zijn. blijven
niet achter. Allen dus aan het werk. En vlug. Want H
Dec. a.s. moet onze ,.roman" beginnen.
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TELEGRAM.
.,Aan de overlevende en nagelaten betrekkingen van de
K.P.-Rotterdam, welke deelnamen aan de overval op het
Hoofdbureau van Politie te Rotterdam op 24 Oct. 1944:
MEDE NAMENS MIJN BETROKKEN MEDEWERKERS,
ECHTGENOTE EN KINDEREN GEDENK IK IN DANKBARE HERINNERING DE MOED EN KAMERAADSCHAP DER LEDEN KP ROTTERDAM, DIE HEDENAVOND TWEE JAREN GELEDEN HÉN DE VRIJHEID
EN MIJ HET LEVEN HERGAVEN DOOR HUN ONVERSCHROKKEN
BESTORMING
HOOFDBUREAU
POLITIE ROTTERDAM.
GELIEVE BOVENSTAANDE TER KENNIS TE BRENGEN AAN OVERLEVENDE EN NAGELATEN BETREKKINGEN GESNEUVELDE DEELNEMERS OVERVAL.
KAREL SYPESTEYN.
Rotterdam,
Bovenstaand telegram ontving ik
deze wijze aan het verzoek van

TJERK BROERSMA^CTHEOf
en
HOLDA VISSER
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op Zaterdag
9 November a.s. om 11.30 uur te Sneek.
28 October 1946.
Sneek — Leeuwarderweg 15.
Rotterdam — Franschelaan 232.
Gelegenheid tot gelukwensen van 3.30—5.30 uur in
bovenzaal van café „Knors". Toekomstig adres:
Oosterdijk 48, Sneek.
D.v. hopen onze lieve Opa en Oma,
W. BROERSMA
en
G. BROERSMA-TOUSSAINT
op 9 November a.s. de dag te gedenken dat zij voor *
35 jaar in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog
lang gespaard mogen blijven is de wens van:
„Wietze", „Willy", „Jan" en „Bernhard"*
WORKUM „'t Zuid".

c. c.

ONZE CONTACTGROEP.
Toen ik op 8 Aug. bij het verlaten van de Mil.dienst aan
sommigen meedeelde dat er plannen bestonden om te trachten een blijvend contact te behouden, vond men dit idee
Wel prachtig; maar of het plan kans van slagen had, daar
stonden verscheidenen met een vraagteken tegenover.
Enfin, de plannen bestonden, dus moest er aangepakt worden en op 16 Sept. werd aan de oud-leden van de Compagnie, die daarvoor in aanmerking kwamen, een . circulaire gericht, waarin dit plan naar voren werd gebracht.
En ziet, het bleek al spoedig dat er wel animo bestond; de
aanmeldingen kwamen uit Noord, uit Zuid, uit Oost en
West. waarbij tevens bleek hoe onze mensen zich over het
gehele land verspreid hadden. De één heeft een betrekking
vlak bij de Belgische grens, terwijl een .ander b.v. één
van de Waddeneilanden als pleisterplaats heeft uitgezocht.
Maar onverschillig uit welke hoek de wind waaide, uit alle
brieven sprak dezelfde toon, welke in het kort hierop neerkwam, dat men een :Cohtact gewenst, ja zelfs noodzakelijk
achtte. Onze rubriek is slechts bescheiden en graag zou
ik eens een paar van die brieven willen publiceren, maar
ja, er is zoveel copie, dat dit voorlopig nog maar even
moet wachten. In ieder geval breng ik mijn hele correspondentie mee op de eerstvolgende reünie en zal ik hier en
daar eens enige passages van voorlezen, wat ook nog wel
eens tot 'vrolijkheid aanleiding zal geven.
Wanneer nu gevraagd wordt, is de oproep geslaagd, dan
kan ik zeggen: ^JA" Want precies 30 dagen na het rondschrijven kwam de 100ste opgave binnen en de verwachtingen zijn gewettigd dat er nog wel wat bij zullen komen.
Als het een beetje wil. hebben we straks een Comp. bij
elkaar. Eén in ruste dan. Een slapende. Net zoals als de
Slaperdijk bij Hoek van Holland. Maar als het stormen gaat,
dan wbrdt die dijk wdkker en keert zich met alle geweld
tegen de beukende golven om het land voor een ramp te
behoeden. Wanneer wij zo ook onze Contactgroep bekijken.
is er voor ieder van ons nög een taak weggelegd en zal het
de vriendschapsband verstevigen.

(familie-adv er tentjes prys f 0.10 per m.m.)
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hedenavond en moge
..Karel" voldoen.
Hans
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Rotterdam.

GEDENKBOEK
Wij verzoeken U alle gegevens en rapporten, die
in de provinciën Groningen en Drente nog voor
het gedenkboek moeten worden ingeleverd of nagezonden, te willen indienen bij ons Secretariaat
voor de Noordelijke provinciën, dat gevestigd is;
Ubbo Emmiusstraat 30,
Groningen,
" • i ,,.
BERTUS.

Gode dankbaar en met blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van onzen zoon
STOFFER JAN CORNELIS
Winschoten, 22 October 1946. Johan Modastraat 5
P. CNOSSEN (Dolf Bolsward),
E. CNOSSEN-KLEEFSMAN
Jelle.
Gode dankbaar, berichten wij U de zeer voorspoedige
geboorte van ons 3e kind
HENDRIKA EBELINA.
Alles wel.
C. VELTMAN
M. VELTMAN—v. STAALDUINEN
Zuid Laren, 21 October 1946.
(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.)
Oud LO-er, G.G., winkelier te Haarlem, zoekt voor
zijn gezin met 5 kleine kinderen waarvan de Vrouw
tijdelijk moet rusten een flinke hulp voor d.e.n.
Goede behandeling en loon.
Brieven onder No. 39 Adm. van dit blad.
Oud LKP-er, R.K. 27 jaar, ongehuwd, in bezit van
diploma R.L.W.S., Rijbewijs A en B. Zeer ruime ervaring op gebied v. d. landbouw en van goede getuigen voorzien, zag zich gaarne geplaatst in het
technische gedeelte v. d. Landbouw. Liefst midden
Brabant.
Brieven onder No. 40 Adm. van dit blad.
Flinke LO-er of KP-er gevraagd, die de leiding van
een houtzagerij in het buitenland op zich kan nemen.
Vakbekwaamheid op het gebied van machinale houtbewerking vereist.
Sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent opleiding en practijk met spoed onder No. 44, Adm.
van dit blad.
Door oud-illegalen werker wordt gevraagd een
HUISHOUDSTER
Kind geen bezwaar.
L. DRAGT B
DE WIJK bij MEPPEL.
|
Net alg. ontwikkeld persoon, oud 29 jaar, G.G. |
ongehuwd, zoekt een betrekking als CHAUFFEUR <
of anderszins. In bezit van burgerlijk en Militair n
rijbewijs. Verlaat binnenkort de Mil. Dienst. Spreekt N
en schrijft vlot Engels.
g
Brieven No. 41, Adm. van dit blad.
o^,
(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.) J
TE KOOP GEVRAAGD„.
Antieke Meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koper- .
en Tinwerk, enz.
-^
Kunsthandel „Oud Holland" Antiquiteiten. Eigenaar *
J. v. Dijk, Claes de Vrieselaan 80a, Tel. 26466 R'dam. |
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ECONOMISCHE COLLABORATIE

Vele lezers van „De Zwerver" zijn met velen
buiten deze kring teleurgesteld vanwege de berechting en zuivering. Bestaan daarvoor gegronde
redenen voor wat betreft de berechting van de
economische collaboratie? Wordt deze wel voldoende onderscheiden van die van de politieke
delinquenten? Waarschijnlijk niet.
Bovendien, hoe is tot dusver de getalsverhouding
tussen uitspraken inzake politieke en economische
misdrijven? Zijn de laatste niet veel minder in
aantal? Hoe is de verwaarlozing van dit onderscheid verklaarbaar? Waarschijnlijk uit het feit,
dat verscheidene P.O.D.-en, thans P.R.A.-en, zich
ook bezig hielden met economische collaboratie.
Dit is een cardinale fout geweest. Zelden zal een
P.R.A. zodanig zijn opgezet, dat dit lichaam het
bewijs van de economische collaboratie voldoende
kan vastleggen. De berechting via P.R.A., door
Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal van economische collaboratie zal in zon geval niet kunnen
bevredigen. Het zou van belang kunnen zijn na
te gaan, hoeveel economische gevallen zo reeds
zijn behandeld. Vermoedelijk is hun aantal niet
groot. Het onbevredigend gevoel, dat evenwel
ontstaan mocht zijn vanwege de onvoldoende
vergeldingsmaatregel, vindt of kan zijn oorzaak
vinden in dit systeem, dat een onvoldoende toegeruste P.R.A. het vooronderzoek leidde. Vooral
voor een Tribunaal moet het bewijs wel zeer volledig zijn, opdat dit college zal kunnen komen
tot het opleggen van een strafmaat, welke werkelijk voldoet aan behoorlijke vergeldingsnormcn.
Om deze redenen is zeer toe te juichen, dat vanwege het Directoraat voor Bijzondere Rechtspleging, alom P.R.A.C-en worden opgericht, welke
zich speciaal zullen bezig houden met de economische collaboratie. Dit misdrijf eist een gespecialiseerd onderzoek. Tal van vragen dienen te
worden beantwoord eer de aard en de omvang
van de overtreding kan worden vastgesteld.
Enige aspecten zijn de volgende:
A. Werd de aannemer, de leverancier, de fabrikant gedwongen of verleende hij zijn hulp
vrijwillig, eventueel opzettelijk?
Slechts zelden zal de verdachte kunnen aantonen,
althans vóór 1943 niet, dat hij werd gedwongen.
Dit betref b.v. de uitvoering van werken voor
de diverse Bauleitungen. Deze hadden geen vorderingsbevoegdheid. Hun leiders zullen wel hebben kunnen dreigen, maar van dwang is geen
sprake geweest.
In feite is hét zo, dat de aannemers zich hebben
gepresenteerd voor de aanleg van vliegvelden
en elkaar daarbij verdrongen. Zij zelf waren niet

anders dan de duizenden arbeiders, die zich bij
hen meldden voor werk. Je kon zoveel meer verdienen op de vliegvelden dan met het gewone
Nederlandse werk! Dit geldt voor werknemers
en werkgevers gelijkelijk.
Voor patroons vooral, zolang de werken in regie
werden uitgevoerd. Hierbij werd geen risico gelopen, daar de aannemer 10 of meer procent
zuivere winst genoot van <Je voor, geleverde arbeid uitgegeven gelden. Ho., meer arbeiders, hoe
groter de winst. Tot ongeveer eind 1941 bleef
deze toestand voortduren. Toen hadden de mislukte krachtproeven op Londen reeds kunnen
plaats vinden, o schande, mede ten gevolge van
de winzucht van tal van „Nederlandse" werknemers. Dat hier van opzet sprake is, in de zin
der wet, staat onomstotelijk vast, nu bewezen is,
dat de uitbreiding van bestaande en aanleg van
nieuwe vliegvelden de aanval op Engeland be-,
doelden. Wie meerdere van deze gevallen heeft
onderzocht is gewapend tegen de schijnargumenten, die hiertegen worden aangevoerd.
Overbodig te vermelden, dat deze collaboratie
wel zeer duidelijk de vergroting betekende van
het vijandelijk oorlogspotentieel.
B. De uitvoering van deze omvairgrijke werken
had meerdere gevolgen voor het Nederlandse
Bedrijfsleven. Cement, stenen, hout, ijzerconstructie, spijkers, schroeven, bouten, hang- en
sluitwerk, sanitair, dakbedekking, verf o.m. voor
camouflage, kippengaas voor dito, enz. enz. met
de bouwwerktuigen vormden een deel van de
materialen, die nodig waren. De handel in deze
artikelen bloeide als nooit te voren. Leveranciers
en verkopers waren wel te vinden en bereid te
leveren „aan onze klanten". Vanzelf. Maar wisten de leveranciers dan niet waar de materialen
werden afgeleverd? „Ja kijk, ik merkte dat eerst
na enige weken en kon toen niet meer van de
order afkomen".
Zelden is onnozeler spel gespeeld. Doch wie de
getuigen voldoende scherp hoort, komt, zo niet
achter de gehele waarheid, dan toch wel achter
het belangrijkste element, de vrijwilligheid. En
zelfs het argument: „wij hebben de incourante artikelen geleverd", houdt geen steek. In oorlogstijd
is alles bruikbaar.
Bij voortgezet onderzoek blijkt bovendien, dat ernstig werd gepoogd de voorraad op peil te houden.
„Om straks na de oorlog...." neen, „om nog
meer te kunnen leveren aan de moffen".
Hoe dit wordt bewezen? Uit getuigenverhoor, of
uit correspondentie waarin „zachte" dreigementen,
die zo niet meer bij den schrijver aanwezig, wel

bij den verkoper is te vinden, want deze zal zich
ook moet verdedigen.
Ook van een deel van de leveranties valt zodoende te bewijzen, dat zij vrijwillig zijn gedaan en
dat zij dienden om het vijandelijk oorlogspotcntieel te vergroten, teil nadele ook van de Staat
der Nederlanden. Een argument als b.v. „ik heb
spijkers opgekocht om daarin mijn geld te beleggen" kan een ogenblik verbijsteren zowel om de
brutaliteit als om de schijn van recht, doch is
spoedig ontzenuwd bij voortgezet onderzoek,
waarbij het geheel van de handelingen een woordje meespreekt.
Dat het aantal collaborateurs in dit stadium reeds
belangrijk is vergroot, behoeft geen betoog voor
wie let op de keten fabrikant met aan- en afvoer, (transport) afnemer-leverancier, verkoper
(weer transport) consument. Over elk van deze
groepen te schrijven in dezelfde trans als boven,
het is niet moeilijk, doch hier overbodig. Voldoende betrouwbaar en gespecialiseerd P.R.A.C.personeel bewijst de aard, omvang en wijze van
levering. Hoe vermoeiend de werkzaamheden ook
kunnen wezen, wie zich geregeld weer realiseert,
welke de aard der misdrijven was, zal zich steeds
weer inspannen, deze volledig te decumenteren.
C. Uit de grove verdiensten vloeiden tal van
„moeilijkheden" voort. Wie niet de weelde kent
van het „Armoede of rijkdom geef mij niet, voed
mij met het brood mijns bescheiden deels" valt
in allerlei stuk.
De een heeft z'n geld belegd in huizen, landerijen of andere goederen en kocht deze al of niet
„onder de tafel door". Maar geregistreerd werd
de koop!
Wenste men zelf niet direct van de A.N.B.O. te
kopen, dan waren wel tussenpersonen bereid, die
voor een vergoeding van b.v. een duizendje of
twee, hielpen camoufleren, dat men „Joods bezit"
kocht. Doch ook deze „handigheid" kan worder.
ontzenuwd!
Een ander breidde zijn bedrijf uit, alweer „voor
na de oorlog", „voor Nederlands Wederopbouw"
en kocht daarvoor al dan niet in 't zwart, desnoods zwarte bonnen. Maar de uitbreiding kan
nog heden worden geconstateerd! En zo vaak
was de hulp van een of andere Duitse instantie
nodig om vergunning te verkrijgen voor de aankoop van machines of materialen. Daarover lichten vandaag de Duitse archieven nog in!
Doch het noemen van alle details, van alle omstandigheden, ook van de zeer moeilijke, vermoeit
en blijft zeer onvolledig. Boekdelen zijn te schrijven over de geslepenheid, het uitbuiten van relaties of ook, over de ontaarding van het menschelijk leven, wanneer het kwaad hand over hand
toeneemt en eenmaal voor de verleiding is bezweken. Tegenover de fijnste kameraadschap en
grootste trouw staat gedurende een oorlog het
grootste kwaad.

Thans is voldoende duidelijk, dat door een nauwgezet onderzoek het belangrijkste bewijsmateriaal
te leveren is voor bijna alle economische collaboratie, in welke vorm deze ook werd bedreven.
Er kan derhalve recht gedaan worden. En heeft
men bezwaar tegen artikel 27 B.B S. of tegen artikel 1 van het Tribunaalbesluit, artikel 102 van
het Wetboek van Strafrecht is van vóór 1940 en
daartegen is gezondigd. Ons behoeft niet diets
gemaakt te worden, dat het recht raek is, dat onrecht wordt gepleegd wanneer 'collaboratie, hulpverlening aan den vijand wordt gestraft. En deze
kan „recht" worden gestraft, mits de P.R.A.C.-en
voldoende Worden toegerust en vooral, de beschikking verkrijgen over gave kerels, die voor geen
enkele moeilijkheid 'uit de weg gaan. Ook niet
Voor tegenwerking uit hogere kringen.
En bestaat er hier of daar twijfel aan een juiste
strafoplegging, dan kan dat liggen aan de wijze,
waarop het dossier is voltooid, zowel als aan de
rechtshandeling. Een onmiskenbaar euvel is, dat
in dit opzicht tot heden een stelselloos systeem
werd toegepast. Voor eenzelfde overtreding kan
iri Amsterdam een belangrijk zwaardere straf
worden opgelegd als b.v. in Nijmegen. Dit bevordert het onrecht. Slechts door allp collaborat'c
te laten onderzoeken door gelijkelijk geïnstrueerde,
ingerichte en geleide P.R.A.C.-en kan dit euvel
worden verholpen. Centralisatie is gewenst. M<t
krachtige hand moet hier worden ingegrepen.
Daarvoor is het nog niet te laat. .Wie bedenkt,
dat voor een onderzoek inzake collaboratie van
enige omvang, twee rechercheurs, 3, 4 of 5 maanden moeten onderzoeken, komt tot de conclusie,
dat nog maar een gering aantal gevallen onderzocht kunnen zijn. Tal van arrestaties zullen
nog moeten volgen.
Voor 10 tot 20 milliard is er in ons land gecollaboreerd. De helft daarvan kan nog zeker uiet
zijn achterhaald.
P. W. POSTEMA

Recht is een raar ding. Het Is ni«t waar.
dat wat niet recht — krom is. Als het recht
niet recht is. kan dat recht Vijven. Of den
rechthebbende dan recht is gedaan, moet de
rechter maar in zijn hart uitmaken. Lmen wc
van het rechte recht rrharl eens gaan naar het
hart van ons mooie Noord-Brabant. Daar tippelt (nog) heel lustig, een groepscommandant
van de maret haussee. Of hij behalve lustig
ook rustig rondloopt Is een vraag. Nu was
daar in bezettingstijd in het beboste hart van
Brabant een fiets gestolen, eentje maar. zoals
er honderden per dag in' de bezettiftpstijd ontvreemd werden. Natuurlijk werd volgens politiebericht nr. zo en zoveel, opsporing en voorgeleiding verzocht. Laat nu die groepscommandaVit midden in een van die bossen het
voorrecht hebben, die fiets tegen het lijf te
lopen. Met den dader erop. De dief bleek een
geaTüeerd piloot te zijn. die juist dergelijke
groepscommandanten uit de vingers wilde blijven.
Dolgelukkig leverde de politieman den pi'oot
aan de Duitsers en Zaterdag een extra beloning in geld aan zijn vrouw af. De piloot ook
niet dom. wist te ontsnappen, maar werd weer
gegrepen. Wat er van hem geworden is. weet
geen mens.
Maar wat er met den politieman gebeurde,
weet men deb te heter. Schrikt U niet. ïczer,
het is verschrikkelijk wat hem na de bevrijding werd aangedaan. Ondanks protesten en
aller'ei bewijzen. Hij moest voor de zuiverlngsicommissie Verschijnen.
Maar dat was nog niet alles. Als straf loopt
hij nu rond
als.
groepscommandant der marechausseel
De zuivering, die dom Is, maakt recht, wat
krom is.
PET.

KUNST m Vttyet
Het is nu eenmaal zo in deze zakelijke tijd, dat
iedere belangrijke gebeurtenis uitgebuit wordt ten
behoeve van boek, film, toneel, radio, e.d. Hier zou
op zichzelf niets kwaads insteken — integendeel,
zelfs veel opvoedends en schoons — als er niet altijd
mensen of groepen bestonden, die er winst uit probeerden te slaan. Geestelijke of materiele winst. En
zodra deze factor er bijgehaald werd, hield de kunst
op, kunst te zijn.
Een gebeuren waarvan het te verwachten was, dat zij
in handen van verkeerde kunstproducenten zou vallen, was het ontstaan van het verzet tegen den Duitsen bezetter in de jaren 1940-45.
Reeds bij het begin van deze weerstand — juist het
begin — bleek, dat dit vaak romantisch en spannend
lijkende werk bij uitstek geschikt was, om als kunstobject te worden gebruikt.
/
Hierbij vielen in de loop der jaren onbelangrijke
zaken, als de verzorging van onderduikers, vervalsingen en veel andere niet actievolle zaken, direct
uit. Zij waren niet interessant, niet spannend genoeg. Tot de massa spraken veel meer de overvallen, liquidaties, het tegenspel van S.D. en Gestapo,
dan dit instandhouden van een z.g. illegale maatschappij in een z.g. legaal staatsbestel, gegrondvest
op macht.
,
Het publiek vroeg naar amusement. Ontspanning,
die de „goeden" in de bezettingsjaren zo moesten
ontberen; waaraan de massa, door het prachtige
„kultur-amusement", dat de vijand hun had geboden, zo gewend was geraakt. En men hunkerde naar
kunstuitingen, handelende over of verwijzend naar
gebeurtenissen uit de zojuist geleden chaos. Men vroeg
om amusement, waarbij men het liefst zijn opgespaarde woede^tot uitbarsting zag of hoorde komen,
in een soort vreedame bijltjesdag; taferelen dus
geschilderd zag, waarin de Duitsers of N.S.B.-ers
m een kwaad daglicht werden gesteld, op hardhandige manier afgestraft of bespottelijk gemaakt. Dat
was wat „men" wilde zien of horen.
Nauw met deze gegevens samen hing het onderwerp:
verzet. Dit was, wat de mensen, het publiek, dat er
ook maar enigszins mee in aanraking was gekomen,
wilde zien. Als onbewust, wilden zij de finesses ervan,
de onthulling van wal tot nu duister' was, weten,
opdat zij erover konden meepraten, doen alsof ze
erbij waren geweest. Dal zij in deze wens werden
gesteund door collaborateurs, mensen, die iets ft
verbergen hadden, was te begrijpen. Zij immers hadden er belang bij, met veel pochen te kunnen vertellen over hun heldendaden.... „die zij in hun
veilige, goed van zwarte waren voorziene huizen,
hadden willen gaan organiseren.... als de mof er
niet was geweest."
Aan al deze wensen werd in die eerste maanden na
de bevrijding maar al te graag tegemoet gekomen. Ze
werden vertoond door lieden, die er winst in zagen,
de ellende van anderen, vriend of vijand, op artistieke of smakeloze manier te vertonen.
En toen de boot eenmaal los was. werd iedereen door
die bezettings- en verzets-herinneringswoede aangestoken. In die dagen was steeds de winst voor een
vereniging of eigen kas de hoofdzaak. En dus moest
men zich richten naar de smaak van het publiek.
Op zichzelf is de uitbeelding van het verzet, over
de goede houding van een deel der bevolking, mooi,
ja zelfs een nationale zaak. Mits dan wel gedocumenteerd en in goed overleg gebeurt. Zodra er echter eigen belangen bij te pas' komen, kan het niet
anders, of de zaak gaat mis.
Deze gedachten kwamen bij- ons op, toen de. brief
van H. B., een KP-er, voor ons lag. De brief handelde over „Het Verzet op de planken", waarbij hij
als voorbeeld nam een „historisch" spel: „Als het
lente wordt".
H. B. behandelde hier een onderwerp, dat reeds
lang een doorn was in het oog van iedere principiële verzetsvrouw en -man.
De litteraire bijdragen aan de vraag van het lezend
publiek zullen we hier in dit artikel buiten beschouwing laten.
In onze rubriek „Voor de bovenste plank" kan men
vaak genoeg lezen, hoe de weldenkende LO-er en
KP-er hierover behoorl-te denken. Ook de schilderkunst, die zich gelukkig slechts wicnig met bezetting en verzet heeft be/ig gehouden, wordt hier
niet behandeld. Maar wel film, toneel, rewie •.>•
cabaret, waarbij inbegrepen de radio.
De film trekt en zal wel het meeste publiek van alle

genoemde kunstuitingen blijven trekken. Zij heeft
daardoor dan ook' de meeste invloed op de volkeren
der aarde en is het meest bevoordeeld in haar uitingsmogelijkheid. Juist zij was de enige, die zich met uitbeeldingen van het verzet op de achtergrond hield.
Gelukkig, want wat men te zien kreeg, was uit verzetsoogpunt gezien slechts matig. Alleen films als De
Rode Aarde en De Laatste kans, sloegen een betrouwbaar figuur, ook al kan hun historische waarde, van hieruit moeilijk beoordeeld worden.
Met belangstelling moet dan ook worden uitgezien
naar de documentaires van de officiële buitenlandse
en Nederlandse verzetsorganisaties, zomede naar de
Deense en Belgische speelfilms, die in bewerking
zijn (onder de Deense o.a. een film met vrijwel dezelfde spelers als in De Rode Aarde).
Ook op toneelgebied was, althans van binnenlandse
producten — die toch voor ons slechts op betrouwbaarheid en artisticiteit te controleren zijn — weinig
goeds te zien. Slechts stukken als Vrij Volk, Oranjehotel en de Naamlozen van 1942, maken hierop min
of meer een uitzondering.
De revue- en cabaretwereld' was het best in de gelegenheid op korte termijn trekken uit het verzet te
tonen. En zij heeft dat gedaan, grotendeels met de
bedoeling daarvan gewin voor een bepaalde richting of van geld te trekken. Terecht schrijft H. B.
in verband met „Als 't lente wordt": „Wanneer
men dat spel over 100 of 200 jaar zou opvoeren op
de; manier zoals het nu gedaan is, dan zouden de
aanwezigen hoogstens opmerken: „Dat illegaal werk
van 194ü-'45 was niet veel zaaks".
En zo is het met het overgrote deel van dergelijke
stukken en schetsjes.
Terwille Van het verhaal worden de tegenstellingen
te sterk uitgebuit.
De verhoudingen: twee broers, één bij de ondergrondse, één bij de landwacht; man en vrouw, hij
bij de S.D., zij verradend aan de illegaliteit, wal hij
van plan is, zijn voor de revue-producent té mooie
gegevens om er af te blijven. Het bezwaar tegen
stukken van dit soort is, dat het verzet te veel gebagatelliseerd, omhooggestoken of belachelijk gemaakt
wordt.
Een feit is ook, dat de omgeving, de entourage, waarin een dergelijke revue of schets wordt opgevoerd,
meestal tegenwerkt en tot slot: Hoe kan een auteur,
die zelf niet die specifieke verzetssfeer heeft meegemaakt, die slechts de uiterlijke kantjes van de
bezetting heeft beleefd (niet doorleefd) een uitbeeldende scène daarover schrijven?
Het zij verre van ons te beweren, dan dit bij „Als
't lente wordt" het igeval is. Niettemin zijn er dan
slechts twee mogelijkheden: De auteur werkte wel
mee in het verzet, maar kon de sfeer niet grijpen of
hij kon zijn gedachten niet op papier zetten. In beide
gevallen deed hij beter zich van een kunstuiting terzijde te houden.
Zo producent, zo ook consument, in casu de uitvoerder.
Het geval, dat de bekende komiek Lou Bandy, een
ernstige inleiding hield over zijn verblijf in een
gijzelaarskamp en deze inleiding liet overgaan in
een vrolijk liedje is typerend voor deze „onvakkundigheid" op het gebied van bezettings- en verzetsmsptaliteit.
Het is verkeerd te denken, dat de werkelijkheid in
druk, op toneel of door middel van radio of film
toch nooit echt weergegeven kan worden. Hiervoor
moei men b.v. een stuk als Oranjehotel gezien hebben en.... zelf in deze gevangenis gezeten hebben,
om dit te kunnen beoordelen. Maar.... aan bovengenoemde voorwaarden moet wat schrijver en spelers
betrek, voldaan zijn. Anders is een werkelijkheidseffect onmogelijk.
Dit alles zijn dingen die de revue-, cabaret- of filmproducent niet zal willen, of kunnen begrijpen.
Het zou hem immers schade doen aan zijn recettes.
Juist daarom moet het publiek opgevoed worden in
de richting van wat goed, of wat historisch onjuist
is op dit gebied. Het streven van de LO-LKP-Stichting naar een Gedenkboek, gebaseerd op deze regels
en naar een onopgesmukte, waarheidsgetrouwe film,
zijn juist daarom zo prijzenswaard.
Ook hel publiek kan meewerken, door uit winstbejag
opgezette voorstellingen niet te bezoeken.
Mogen wij besluiten met de slotwoorden van H. B.:
„Laai dit artikel bedoeld zijn als een waarschuwing.
Dal niet ons mooie werk, dat ons heilig is, op de
planken (en op schrift) "wordt gebracht als een JanKlaassenspel. (Na afloop applaus)."
F. D

Laat ons daartoe allereerst zien, wat buiten het kamp door de vrienden van Ambrosius en zijn mannen verricht werd.

De vrachtwagen van de S.D., welke de gevangenen van Weert verroert,
rijdt het gevangenkamp Haren binnen. En eerst dan kan Nietsch opgelucht zeggen: ,,Wir haben immer gegen einander gekampft; jetzt haben
wir gesiegt." Hij heeft Ambrosius met een zekere hoogachting, voor zover
daarvan dan sprake mag zijn, bejegend. Mogelijk doet hij zulks, omdat
hij dan in eigen oog belangrijker schijnt.
Daar staan de mannen van Weert op de binnenplaats van de gevangenis te Haren. Allemaal? Er ontbreekt er één. Het is Bob Jesse. Tot half
elf in de avond moeten ze daar staan. En ze hebben gelegenheid heimelijk
met elkaar te spreken over de overval. Over twee dingen zijn ze het eens.
Ten eerste, dat er verraad in het spel is. Ea ten tweede, dat Jesse de
verrader moet zijn.
Dan worden ze allen in „einzelhaft" gezet, tot het proces-verbaal van
hun zaak is opgemaakt. Dat duurt drie weken.
Illegale werkers, die in een kamp of gevangenis terecht komen,- ontmoeten daar altijd oude makkers. Doch groot is de verbazing, als men
hier ook Wiel, van wien men juist op de vergadering in Weert verteld
had, dat hij in Polen zou zitten, ontdekt. Maar hoe groot de vreugde
over zulk weerzien is, de aanwezigheid van zulke trouwe medewerkers
schept ook nieuwe problemen bij de verhoren. Want praten moet men
bij de S.D. En er zijn nu eenmaal dingen, die niet te ontkennen vallen.
En de S.D. laat zich de gelegenheid om Wiels verklaringen te controleren bij zijn makkers, niet ontglippen.

Opname van het slaapkamtrtje van een der Hrceders, 'u>ja:ot> Ambrosius zou
zijn gearresteerd. Hij moet achter of onder het bed hebben gezeten.
Kapelaan Nausz vertelt men o.a., dat Pater Bleys (die op weg was
naar Engeland) bij de Spaanse grens gearresteerd is, hetgeen deze voor
waar aanneemt, wat natuurlijk weer van invloed is op zijn verklaringen. De meeste gearresteerden worden verhoord door Nietsch, doch
Ambrosius wordt voor Strobel, het hoofd van de Limburgse S.D., geleid. En ook nu blijkt een zekere onderscheiding, daar hij niet verscherpt verhoord wordt. Later hoort Sef, de enige, die teruggekomen
is, van Ambrosius, dat hij vrij veel over het pilotenwerk heeft moeten
bekennen. Zij worden ook nog een keer geconfronteerd en men vraagt
Sef of hij Jan Hendrikx kent. „Ja, inderdaad, van vroeger. We hebben
samen in Venlo gestudeerd en troffen elkaar weer in Weert."
Als het proces-verbaal na ongeveer drie weken klaar is, krijgen Ambrosius en zijn mannen een betrekkelijk grote vrijheid. Nietsch zegt:
„Het zal nog een veertien dagen voor jullie duren, die zal ik je zo
aangenaam mogelijk trachten te maken." Het wachten is op het Standgericht. Anders moet men altijd op een afstand van 6 Meter van elkaar
blijven en is er altijd een bewaker bij, nu mogen ze naast elkaar, lopen.
Het zal toch welhaast voorbij zijn.
Maar het Standgericht komt niet.
En straks worden de gevangenen van Haren overgebracht naar de
bunker in Vught.
Is er een reden voor, d«t het Standgericht niet Jcomt?
Mogelijk wel.

Groot is de verslagenheid, wanneer de ramp van Weert bekend wordt
Er zijn kerels, die zich hun tranen niet schamen; anderen zijn wit als
een doek. 't Is Ambrosius' vrienden of een bliksemschicht op armslengte
is ingeslagen en verbijsterd vragen ze zich af hoe dit mogelijk is. Want
hier moet verraad in het spel zijn. En dat verraad schuilt welicht onder
de naaste medewerkers. Wie anders kan de S.D. op dit spoor gezet hebben? Er wordt gewikt en gewogen. Er worden ook namen genoemd.
Namen van vrienden, die men volledig vertrouwt, doch die van deze
vergadering geweten hebben en er zelf niet verschenen. Het is hard,
maar er moet klaarheid komen. En zo wordt één van de eigen mensen
de vrijheid ontnomen tot in deze zaak klaarheid gekomen is. Deze wil
n.1. om voor hem gegronde redenen geen verklaring alleggen over zijn
verblijf elders tijdens en na Weert. Hij maakt enkele beroerde dagen
door, doch dan blijkt zijn onschuld zonneklaar en kan men elkaar weer
als vrienden in de ogen zien. Doch daarmee is het raadsel niet opgelost.
Er wordt zo snel mogelijk een vergadering bijeengeroepen om de zaken
in het Limburgsche Gewest weer zo goed mogelijk te doen draaien.
En inmiddels piekert men erover wie de verrader kan zijn.
Een dag of tien na de overval is men te Vlodrop op een boerderij
bijeen, joe, die uit Weert ontsnapte, is er in vrouwenkleren. En dan
hoort men dat Jesse, die eveneens door de S.D. gearresteerd was, in
Amsterdam op vrije voeten loopt. Daar komt uit, dat hij reeds vroeger
door de S.D. gearresteerd was en men besluit alles in het werk te
stellen om zekerheid dienaangaande te krijgen.
Er liggen dus drie belangrijke taken: Men moet weten waar de gevangenen zich bevinden, hen vragen wie de verrader is en alle pogingen in het werk stellen om hen vrij te krijgen of tenminste hun leven
Ie redden.
Aan Strobel, het Hoofd van de S.D. wordt een brief geschreven, waarin geconstateerd wordt, dat de strijd tussen illegaliteit en S.D. tot nu
toe in Limburg fair is geweest. Dat er in Limburg nog geen kogelgevallcn waren voorgekomen wordt gewaardeerd, 'ivien erkent daarin, dat
nu zware jongens in hun handen gevallen zijn, doch wijst er op, dat,
indien zij hiervan kogelgevallen zullen maken, de K.P. onverbiddellijk
zal toeslaan (en daarvoor is de S.D. in Liraburg bang).
Later worden er zelfs besprekingen met Strobel gearrangeerd om hen
vrij te krijgen, doch lot twee maal toe laat deze de onderhandelaars
wachten. Dit gebeurt nadat ook de secretaris van den Bisschop van
Roermond, Moonen, de vertrouwensman van de illegaliteit, gegrepen
is. Op een Zaterdagmiddag in het laatst van Augustus zitten Sjef en
Bep van 4 tot U uur te wachten op Strobel. Ze bellen regelmatig naar
Maastricht om hem te vragen waar hij blijft. Hij komt niet. 's Maandagsmorgens worden ze in „Dominicain" in Maastricht ontboden. Ze zitten
er tot 12 uur, maar hij komt niet. Toen men er na de gevangenneming
van Nietsch met dezen over sprak, zei hij: „Strobel war ein Ftichling".
Ze hadden met hèm moeten spreken, dan was het wel in orde gekomen.
Inmiddels leett men de eerste lijd in angst en vrees. Jan Hendrikx en
zijn mannen worden regelmatig op de speciale lijst van kauttr geplaatst om gefusilleerd te worden, doch vermoedelijk heeft Strobel ze er
steeds weer van afgevoerd. Toch meent men aanvankelijk, dat Ambrosius en Kapelaan Nausz reeds gefusilleerd zijn. In Venlo wordt reeds
een Mis voor hen gelezen.
Dan krijgt men via Den Bosch bericht, dat de gearresteerden in Haren
zitten. Er is iemand vrij gekomen met een boodschap van Ambrosius,
dat hij aan zijn lamilie en de organisatie in Limburg zijn groeten moet
brengen en zeggen dat hij het goed maakt. Hij zit dan in de bunker
en Kapelaan Nausz ligt op de ziekenzaal. P.T.T.-ambtenaren smokkelen
daarop een eigenhandig door Secr. Moonen in het Latijn geschreven geel
driehoekig briefje binnen voor Kapelaan Nausz, waarin gevraagd wordt
wie de verrader is. Kapelaan Nausz weigert daarop echter antwoord te
geven. Om welke redenen is niet bekend.
$
Er wordt een nieuwe poging ondernomen, ditmaal om Ambrosius te
bereiken. Eén van zijn medewerksters, wier handschrift hij kende,
Eugenie, schrijft een briefje van de volgende inhoud: „Zeg ons den
verrador. Wie is hij? Hier loopt alles spaak. Zonder dat wij weten
wie hij is, kunnen wij niet werken. Houd moed, wij bidden en werken."
Dit briefje moet Ambrosius via de P.T.T.-ambtenaren bereikt hebben,
doch als zij antwoord zullen halen ligt Ambrosius op de ziekenzaal en
is daar onbereikbaar, zodat ook deze poging faalt.
Inmiddels zijn dé aanwijzingen tegen Jesse zo sterk geworden, dat men
besluit hem uit de weg te ruimen, daar hij een groot gevaar voor de
organisatie geacht moet worden. In Amsterdam wordt door twee
K.P.-ers een aanslag op hem gepleegd, die evenwel mislukt.
Ad.
(Wordt vervolgd).

VERZETSTENTOONSTELLING GRONINGEN
Er is veel en goed werk verricht, daar in
het hoge Noorden.
Dat was zo vóór de oorlog, toen 't Groninger laand, voorging In vele zaken; dat was
tijdens de bezetting en het gebeurt ook nu.
De verzetstentoonstelling, die Zaterdag 20
October in de hoofdstad der provincie geopend werd, getuigt daarvan. Dit vaak onbekende en onbegrepen deel van ons land
wist en weet van initiatief nemen en doorzetten. De Groningse KP activiteit begon
met een eerste distributiekantoorkraak buiten eigen grenzen, — die te Langmeer in
Friesland —, en culmineerde in de overval
op Drukkerij Hoitsema in de stad Groningen zelf, waar men 133550 bonkaarten
kraakte, het grootste aantal, dat in één
keer ooit in de donkere dagen van 1940—
1945 den vijand werd onttrokken.
En nu is die verzetstentoonstelling daar,
om ons zonder zelfverheffing te vertellen,
wat er in Groningen en door Groningers
beleefd werd in de bezettingsjaren. En ze
zijn goede vertellers, de mensen daar, die
ten onrechte zo vaak voor stug en eigenwijs worden uitgemaakt.
In het hartje van de hoofdstad, temidden
van de op het laatste ogenblik voor de bevrijding verwoeste gebouwen, op de Grote Markt, verrijst het speciaal neergezette
witte gebouw, waar met grote letters op
staat: „Verzetstentoonstelling".
Groot is ook het aantal mensen, dat er, belangstellend en ernstig, naar toe gaat. Na
een toegangsbewijs in de vorm van een
Ausweis gekocht te hebben, wordt men
door een fraai geschilderd venster, voorstellend het ondergronds verzet, dadelijk opgenomen in de sfeer, die over de gehele
expositie hangt; het zich thuisvoelen, zowel van de verzetsmensen, als van hen, die
zich afzijdig hielden; de Groninger treft er

Stand- de dodencel.
Toto Hooghuis/Baonstra.

de echt Groningse mentaliteit, de ex-illegaal werker ziet zich weer verplaatst naar
dat, wat ook eens zijn werk, zijn belevenissen waren.
En hij begint de doolhof door te dwalen,
dorstend naar wat er om de hoek voor
boeiends volgen zal; de doolhof, die onherroepelijk voert naar wat het hoogtepunt
van de tentoonstelling moet zijn — en dat
ook is — de herdenkingshal. Doch hierover
dadelijk verder.
Zoveel mogelijk in logische volgorde heeft
men de gebeurtenissen en daarmee gepaard
gaande illegale werkzaamheden elkaar laten opvolgen. Iets, waar men minder goed
in geslaagd is, doch dat het geheel niet
erg schaadt.
Men ziet dan eerst de toestand, zoals die
vóór, op en vlak i^a 10 Mei 1940 was. Een
stemmige macquette toont het bombardement van Rotterdam. Op knappe wijze is
door middel van foto's duidelijk gemaakt,
hoe de Duitsers direct na de inval te werk
gingen en dat ze daardoor het verzet bij
alle rangen en standen opwekten.
Dit 'verzet bracht reactie bij den vijand teweeg. Men ziet foto's van SD-ers, die in
Groningen werkten. Zij maakten, dat vele
goede Nederlanders in een cel kwamen,
waarvan hier één natuurgetrouw is opgebouwd. Zelfs de opschriften, als „Kop op";
„Houd moed" e.d. ontbreken niet.
Het moet vele bezoekers, die zich plotseling voor d^ze cel geplaatst zien, wel koud
om het hart worden, als zij deze droeve
herinnering zo precies zien weergegeven. En
bij het ontwaren van de haast levend lijkende pop, die in de cel zit, moeten ze weer
aan de tijd terugdenken, dat zij zo zaten,
met angst in het hart.
Dit is ook het geval waneer ze even verder
lopen en de suggestieve voorstelling van
een concentratiekamp aanschouwen, zó welsprekend, dat er een brok in de keel schiet
van menigeen, die zelf achter het prikkeldraad heeft moeten zwoegen.
Iets minder geslaagd is de volgende stand,
n.1. die, waar verschillende voorwerpen,
tekeningen en foto's uit die kampen worden
gegeven.
Er is teveel aandacht aan besteed en, omdat ze te weinig practisch zijn, schijnen ze
bijna geplaatst als om succes te boeken.
We wandelen verder en komen bij een zee
van biljetten en geschriften als vijandelijke
propaganda verspreid, waarover Hitler in
een drietal caricaturale houdingen zijn
blikken laat gaan. Deze toch zo dode, maar
uiterst aantrekkelijk tentoongestelde stof,
verloopt in een hoek, waar een drukpers
en een stencilmachine "-zijn opgesteld. Dan
verzeilt men tussen allerlei attributen, nodig om de ondergrondse bladen te drukken,
die men vervolgens ziet. Een tiental bladen
lichtte regelmatig onze Noorderlingen in
over wat de Duitsers niet gepubliceerd wilden zien. Deze beide stands zijn wel de
meest suggestief opgestelde van de gehele
tentoonstelling.
Na een overzicht van de maatregelen tegen hulp aan Joden (voor de oorlog waren
er 2697 in de stad Groningen, nu maar pl.m.
300!) komt men aan de falsificatie-stand. Talrijke stempels, valse en vervalste papieren
geven een indruk van de omvang en technische vaardigheid, die voor dit werk nOdig waren. Via gegevens over het Nationaal Comité komen we dan bij de afbeeldingen over de Meistaking. Een grafiek
toont, dat alleen in Groningen een melk-

verlies van 140 ton geboekt moest worden!
Een groot dantal afzonderlijke stands bieden vervolgens een overzicht van de werkzaamheden van verschillende organisaties.
Op populaire manier passeren hier het LO-,
NSF, studenten-, professoren-, kunstenaars-,
artsen-, kerk- en schoolverzet. Vooral aan
de KP is een grote plaats ingeruimd. Met
enige aardige mechanische lichtborden
wordt een overzicht van de gepleegde kraken en andere voorvallen gegeven. Ook
werd een afwerpterrein opgebouwd, waarbij op duidelijke wijze een uitbeelding van
een dropping werd gegeven. Ook spoorweg-, vaarwater en wegsabotage wordt
door middel van een maquette in beeld gebracht.
Steeds nieuwsgierig naar meer bijzonderheden over die vele onbekende facetten van
het verzet, verzeilt men, via een mededelingenbord over de CD. bij een aardig mechanisme, de koeriersdiensten tonende.
Uit Amsterdam komen via koeriers de berichten binnen in Groningen en van daaruit
vertrekken onmiddellijk de koeriersters met
dezelfde berichten de provincie in.

HERDACHT ■ ^iii^D,

Dan ziet men een ontvang- en zendtoestel,
met gegevens over de verbinding met Engeland. Ook aanschouwt men, hoe het mogelijk was, telefoongesprekken van de SD
via het postkantoor af te luisteren, zodat
gevangenen gered konden worden.
Een populaire stand van de natura-commissie leidt ons, via foto's over de hongerwinter, naar een menigte biljetten en afbeeldingen over de bevrijding.
Dan.... een kale, kromme gang en men
staat in een indirect, zacht verlichte ruimte, waarin de wijding tot lederen bezoeker
komt.
Ziet men rechts het diep-ontroerende gedicht van Jan Campert: De achttien doden",
ziet men links een fraaie tekening,- steeds
weer wordt het oog getrokken door het
beeld rechtuit: De gesneuvelde naamloze
verzetsman. Uit zijn hoofd loopt een straaltje bloed, dat ophoudt op een plek, waar
een bloem bloeit. De neergeknielde vrouw
plukfr deze zinnebeeldige vrucht van zijn
strijd. Vóór deze knappe pasteltekening is
een gazon met in het midden een tombe,
waarop bloemen groeien.
Men leeft in deze wijdingszaal; voelt, welk
een voorrecht het was, gespaard te mogen
blijven.
Zoals bij het aanschouwen van Rembrandt's
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Nachtwacht, voelt men schone, opbouwende gedachten opkomen, bij het toeven in
deze herdenkingsruimte. Is den artistiek
leider van deze expositie, Herman Dijkstra,
alle hulde voor zijn overig werk, toe te
zwaaien, met deze ruimte heeft hij een
meesterwerk gewropht.
Met deze tentoonstelling is dan eindelijk
een beeld van het verzet gegeven, dat nu
eens niet alle verwachtingen de kop indrukt. Eerlijk en met smaak heeft men den
leek een kijkje gegund, wat er voor groots
werd verricht, gaf men den illegalen werker het overzicht, dat hij reeds te lang
miste.
Onder belangstelling van den Commissaris
der Koninging, Gedeputeerden en vele burgemeesters uit de provincie Groningen,
werd Zaterdag 26 Oct. door koerierster
Tiny het lint doorgeknipt.
Tevoren was in de hall van het Stadhuis
een korte plechtigheid geweest, die door de
Kon. Liedertafel Gruno werd opgeluisterd.
De Heer A. v. d. Kaaden, voorzitter van de
Tentoonstellingscommissie, sprak een kort
woord. Hij gaf hierna de gelegenheid aan
Ds. Grootjes om de openingsrede uit te spreken. Het gezelschap begaf zich vervolgens
naar het tentoonstellingsgebouw.
Moge deze verzetstentoonstelling, die zo
goed de samenwerking van alle bevolkingsgroepen — en liefst negen kunstschilders —
toont en voor jong en oud leerzaam is, veel
bezoekers trekken.
Niet alleen ten bate van de Stichting 19401945, die de netto-opbrengst zal ontvangen,
maar ook opdat — als het mogelijk is, —
heel het Nederlandse volk begrip zal krijgen voor wat daar in die jaren verricht
werd, in Groningen. Dan zal Vondel's woord
juist blijken te zijn:
„Groningen constant. Behoudt van 't land".
P.P.
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In de wijde uitgestrektheid
van de Wieringermeerpolder,
waar rondom nog het resultaat zichtbaar is van de Duitse vernielzucht, staat nu een
gedenkteken tot blijvende nagedachtenis aan hen, die het
kostbaarste geofferd hebben
voor de vrijheid van hun Vaderland.
Donderdag 31 Oct. vond de
ónthullingsplechtigheid plaats
door Zijn Exc. S. L. Mansholt,
Min. van Landbouw en Visserij. Hij zei o.m.: „Wij zullen
nooit vergeten, wat zij in de
moeilijke jaren, die achter
ons liggen, voor ons hebben
gedaan. Twee van hen, voor
wie dit monument is opgericht, behoorden tot de beste
mensen uit het verzet".
Op ons rust niet alleen de
plicht hen nu te eren en te
gedenken, maar ook om hun
voorbeeld te volgen en onze
plicht te doen voor ons land.
Zij hebben het op hun wijze
gedaan. Wij doen wat we
kunnen om te helpen aan de
wederopbouw. Laat het een
troost zijn voor hen, die werden achtergelaten, dat zij
voor ons een voorbeeld zijn
van plichtsbetrachting."
Minister Mansholt onthulde
toen het Gedenkteken en hees
de vlag, die halfstok hing.
Een kinderkoor zong daarna:
„Neem Heer mijn beide handen. ..."
Daarna wees Ds. de Goede er
op, dat de strijd voor het va-,
derland ook een strijd is geweest voor de kerk, waarin
Douma en De Graaf het beste
hebben gegeven. Dit monument moet ons er aan herinneren, dat onze vrijheid duur
gekocht is.
Daarna sprak Burg. Loggers
van de Wieringermeer. Hij
zeide o.m., dat de Wieringermeer iiu twee monumenten
had, n.1. het gat in de IJsselmeerdijk, een monument van
de Duitse terreur, en het monument, dat zo juist door Min.
Mansholt was onthuld, ' een
monument van de strijd, die
tegen den Duitsen bezetter is
gevoerd.
Vele kransen werden nu gelegd, o.a. namens de L.O., het
Comité tot Stichting van Monumenten, Gemeentebestuur
Wieringermeer, de 3 Lbndbouworganisafies, enz.
Aanwezig waren familie en
vele belangstellenden, waaronder ook van de L.O.
B. B.

9&itituAM£d& &Jb^^
Stoottroepen — een naam met inhoud, een
naam, die geschreven zal staan in de ge.
geschiedenis van ons geslacht. Een naam.
die meer betekent dan een woord.
Stoottroepen. — Helaas weinigen kennen de
mannen, de strijders van Maas en Waal,
van de Zeeuwse eilanden, en nu de mannen
die in Indië weer de kastanjes uit het gloeiende vuur halen.
Zondag 13 Oct. j.1. kwamen honderden oudstrijders der Stoottroepen bijeen om hun gevallen makkers te herdenken. Honderden
oudstrijders, maar ook honderden burgers.
Die Zondagmorgen was het plaatsje Leeuwen weer bevolkt door Stoottroepers. Om
tien uur vond een kerkdienst voor de Protestanten plaats in het kleine concertgebouw van Leeuwen.
Om half elf werd het Katholieke kerkie be.
treden cm de gezongen H. Mis bij te wonen, die werd opgedragen voor de zielerust van de gesneuvelden, door denzelfden
Aalmoezenier, Kapt. Coossens, die de mannen heeft zien sterven en mede heeft begraven.
Na de H. Mis, gedurende welke Aalm. Kapt.
Coossens een toespraak hield, gingen alle
aanwezigen, vergezeld door de burgerij en
vele belanqslellenden gezamenlijk naar de
tuin van het Zusterklooster, waar enkele
kieine kruizen, eenvoudig, maar sprekend
van de geest der Stoottroepen, de plaats
aantonen, waar de helden van Maas en
Waal hun laatste rustplaa'.s vonden.
De oude Strijdgenoten, afgevaardigden van
de Gemeente, verschillende verenigingen
en van het vredesregiment Stooltroepen liepen met bloemen en kransen voorop. In
korte tijd was het grootste gedeelte van de
Kloostertuin gevuld met een mensenmassa,
die allen de waarde en de nuchtere werkelijkheid van deze herdenkincf begrepen.
Als allen, tijdens het spelen van een treur-
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mars, hun plaatsen hebb'en ingenomen,
spreekt dé secretaris van het Comité „Her.
denking 10 Oct. 194V. Er wordt een krans
gelegd. Doodstil is het,- de koude wind doet
zelfs nu geen bladeren rüselen, alsof ook
hij bang is, deze stilte te storen.
Diverse sprekers betreden hierna het
spreekgestoelte, w.o. Aalm. Kapt. Coossens.
Overste v. d. Putte, namens zijn Regiment
Stoottroepen, zegt in zijn korte toespraak,
zich bewust te zijn, dat hij niet de commandant is van een alledaags Regiment, maar
dat dit nieuwe Vredes-regiment een grote
betekenis heeft en verplich'ingen aan de
mannen, van het oude Reg. S oottroepen en
zeker aan zijn dierbare gesneuvelden.
De secretaris van de bond van Oud-Stoottroepers spreekt hierna en ook hij legt een
krans op de graven.
Hij, die nu onder grote s^lte spreken gaat
is „Sjef". Sjef de Croot, de voormalige regiments-commandant van Brabant. Het is de.
zelfde, die dag en nacht bij hen was, in de
loopgraven en stellingen, in weer en wind;
die belangstelling had voor persoonlijke
en andere moeilijkheden van zijn jongens.
Typerend is de aanvang van zijn rede:
„En als ik leven mag tot de bevrijding
En juichen op het overwinningsfeest.
God, doe mij dit dan weten:
Wat voorbij ging aan nood en leed is niet
vergeefs geweest."
Zij, die Kapt. de Groot kennen zullen weten, wat deze woorden, door hem gesproken, betekenen.
Zo herdenken wij dan, vervolgde hij, op
deze dag hen > die vielen bij de uitoefening
van hun vrijwillige militaire dienst. We gedenken de Sïoottroepers, de soldaten van
het eerste uur, de sansculotten, die Dreumel
tol Leeuwen Boven aan de Waal bewaakten
ter bescherming van hun dierbaar Vaderland. Die vochten en stierven, tot over de
grenzen in het Duitse Rijk. We gedenken
eveneens in onze doden hier, hen, die hun
grote offer brachten in het Verre Oosten
en ver van alles, wat hun lief was.
Laat nooit, sprak Kapt. De Groot verder, die
fakkel uitdoven, welke zij droegen in hun
strijd. Volhouden en doorzetten, daar waar
gij staat of komt te staan. En al wordt door
het Vaderland niet geaccepteerd datgene,
wat gij meent als het beste te moe'en geven, laat toch nooit uitdoven die fakkel van
Idealisme. Dèt was hetgene, wat onze makkers U vroegen en op de dag van heden
nog vragen, nu zij rusten In de donkere
aarde. Van deze plicht zult gi| U nooit
kunnen losmaken. Dit zou verraad betekenen aan hen, die vielen. Zo gij zover komt.
kom dan naar dit kerkhof, nu nog van Zuster Antonio, maar straks in onze Herdenkingskapel. Kom dan naar hier, gij die dorstig en moe zijt. Laaft U en verkwikt U hier.
door terug te denken aan allen, die alles
gaven, hier en in Indiê.
Verder las Sjef een brief voor, die hij namens de jongens in Indiê had ontvangen
van de oud-leden der Margriet-compagnie.
En Kapt. de Croot besloot met de woorden
en de wens, dat wij een volgend jaar weer
naar Leeuwen zouden komenen konden jubelen: „Mede door ons werk voortgebouwd
op de door hen gelegde fundamenten en
grondslagen."
Na • deze toespraak sprak nog Gen.-Maj.
Koot namens Z.K.H. Prins Bernard, als oudCdt. der Binn. Strijdkrachten.
Tussen de diverse toespraken door hoorde
men het zangkoor en de plaatselijke harmonie, die passende muziek ten gehore gaven. Dan. na een minuut stilte, werd deze

eerste plechtigheid besloten met een bezoek aan het kerkhof der gemeente Leeuwen, waar bloemen werden gelegd op de
Calvarieberg voor de gesneuvelde burgers
van het dorpje.
's Middags om 3 uur stonden allen weer
rond het gemeentehuis, dat met vlaggen gelooid, een feestelijke indruk gaf. Onder de
gasten troffen we: Gen. Maj. Koot, Mevr.
ter Haar-Romeney, die haar man vertegenwoordigde. Verder Lt.Kol. Pahud de Mortagnes, de vroegere plaatsverv. cdt. der ons
zo bekende Irene-brigade en zijn echtgenote.
Na een uiteenzetting van een der Comitéleden van de geschiedenis der Stoottroepen,
sprak de Burgemeester van Leeuwen zijn
dank uit voor alles, wat de jongens van het
Reg. Stoottroepen in samenwerking met de
O.D. voor de Gemeente in de meest moeilijke omstandigheden hebben gedaan.
De gemeenlelijke zangvereeniging bracht
daarna een zeer goed en stemmingvol lied
ten gehore.
Het doel van deze plechtigheid was het
onthullen van een gedenksteen, welke geplaa'st was in de gevel van het Gemeentehuls. Sjef de Croot sprak namens alle znan•nen van het Reg. Brabant, namens alle Compagnieën, die in Leeuwen gelegerd waren, in
het bijzonder namens de Ie Compagnie.
Hij bracht dank aan autoriteiten en gemeentenaren van Leeuwen en omgeving.
Hij onthulde tenslotte de steen, welke als
een blijvende gedachte aan de Stoottroepmannen en als blijvende dank van deze
aan de burgerij, de band, welke ten enenmale tussen beide is gelegd, zal doen behouden.
De Herdenking was hiermede ten einde.
Menig oudstrljder is die dag en misschien
ook die nacht, weer in zijm oud kwar'ier
gebleven; bij hen, v/aar hij ook in moeilijker tijden een gastvrij tehuis vond.
LELOX.

Dr. Ir. Voorhoeve, algemeen voorzitter van de
G.O.I.W.N., zal Dinsdag 12 Nor. a.s. tussen
7.15 en 7.30 uur een radiorede houden over
de zender Hilversum II.
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PIETER VIJGE

RIJK HOOYER

£■«6. 8 Juni igoj, gefus. 24 Sept. 194*

geh. 24 JVov. sgif, gefus. 24 Sept, 1942

Pietcr Vijge. was In het verzet een der aanvoerders. Hij heeft voor het vaderland gestreden, geleden en het hoogste gegeven: zijn leven. En Pieter Vijge heeft gestreden met hei verraad aan zijn
zijde, waardoor hij dan ook tweemaal in de gevangenis terechtkwam.
Al in 1941 begon hij met een p'ocg, eerst in het
klein, maar later uitgebreid. Zijn arrestatie door
den Burgemeester van Barneveld. die met een sisser af iep, weerhield hem niet, om. eenmaal weer
op vrije voeten, zijn werk voort te zetten. Hij
was een van de wegbereiders voor de LKP. en
wist een aantal mannen om zich te verzamelen,
die geregeld bij hem aan huis kwam om zith te
oefenen in het schermen, boksen, omgaan met wapens enz. De sabotage was bij hem in goede
handen.
Dit alles deed hij op hoger bevel. Pieter Vijge
kon toen niet vermoeden, dat dit hoge bevel kwam
van zijn voorman. die naderhnnd een
verrader
bleek te zijn. Deze johnny den Drooge bleek veel
te weten, veel meer dan hem Hef was.
Ook bet halen van wapens en munitie bij de Herabrug, hel verspreiden van illegale b aden, het verzamelen van geld en alles, wat de verzetsbeweging met zich bracht, werd door Piet geregeld.
Op handige wijze wist hij zijn werk te camoufleren, door voor te wenden, ..veel orgellesen" te
geven.
Maar met we'k een energie Pieter zich gaf voor
de goede zaak, het kon niet verhinderen, dat hij
midden tussen het verraad moesi werken, behalve
met ,,dcn Drooge" werkte hij ook in eigen kring
bij een baas die zeer onbetrnuwhaar was. Vijge
was genoodzaakt onder te duiken. Kort daarna. 7
Marrt 1942, kwam .de ijverige Burgemeester van
de gemeente Voor thui zen. van Pulten. mei een
aantal agenten een overval doen. De verrader had
zijn werk gedaan. Mei zijn vieren werden de jongens gearresteerd. Enkele dagen later volgden de
anderen. Toen begon ook voor Pieter Vijye de
lijdensweg. Eerst in Putten hel vérhnor. maar —
en dan denken wc weer aan zijn heldenmoed —
hij zweeg, ontkende, Wanneer de beu'en vertelden, dat en dat weten we. zo en zo. dan gaf hij
toe, maar nimmer hadden ze ook maar een tip gekregen, die aanleiding .kon geven voor nieuwe
arrestaties. De moed verloor hij nimmer.
Mij zag kans. om gerege'd lakens achter te houden, die hij zorgvuldig In de luchtkoker verstopte.
Hij zat drie hoog in het Huis van Bewaring te
Arnhem. Toen kwam een nieuwe bewoner in de

Velen, die hem niet van nabij kenden, zullen zich
verbaasd hebben afgevraagd, waarom Frans Tromp
zo p otseling werd gearresteerd: iemand, die niet
in cen al re vaderlandslievende reuk stond, sterker, die men verdacht van hellen met den vijand!
Alleen de ingewijden wijten. ■ hoe Frans, mei het
opzettelijk doel den vijand te bedriegen, de houding van verdacht Nederlander aannam, maar hoe
hij in werkc'ijkheid een man was; onbuigzaam,
onverzettelijk,
leidinggevend
aan ve'ert om mee
te doen en mee te strijden in de verzetsbeweging.
Zijn arrestatie was dan ook weer het gevolg van
het zuiverste verraad, de stoot in de rug. En dait
nog wel van iemand, die zich voorgaf ook de
belangen van het vaderland te dienen: Johnny de
Drooge.
i
Al heel spoedig na het neerleggen van de wapens
leerden we Oom Frans kennen, en ,' hij was van
stonde af aan bereid om zo spoedig mogelijk aciief
deel' te nemen aan de strijd tegen den vijand.
Hij wist. onder voorwend.se!. dal hij als onderwijzer, planlen nodig had voor d^ naruurkundelesi ^ich Eoegang te verschaffen tot de bossen en
allerlei terreinen om naar weggewoipen wapens
e.d, van hel Nederlandse leger te
zoeken. Ht|
wist mei verschillende personen coniact te krijgen,
zodat een organisatie onlslond
waarvan de draden bij Oom Frans samenkwamen.
Wanneer er
hulp geboden moest worden, was Oom Frans op
zijii best. Dag én nacht was hij in de weer. om
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cel. Hem werd niets verteld, naar deze man kwam
Zelf mei een voorstel: ,.Een ijzerzaagje binnensmokkelen en dan......!" Ja. dal was altijd goed.
Dus deed Vijge mee. Hoe kon hij ook weten, dat
de man de Sicherbcitsdienst inlichtte en deze onmiddellijk van at es op de hoogte stelde7
Weer een scherp verhoor, resultaat: naar de Gansstraat Utrecht. Dan Is het inmiddels 1 Juli. Het
verblijf is daar beter. Ze krijgen pakjes en soms
bezoek. Nog a'tijd Is Vijge moedig.
Een ontvluchttngsplan wordt grondig voorbereid. Ze hebben al een ijzerzaag en een tube scheerzeep om
het krassen te verminderen
en in de luthtce!
hebhen ze de tralies al hall door. Dan komt alweer een vreemde eend in de bijt. Voor-dchtlo terrein verkennen. Ja, het blijkt ook een illegale werker te rijn. Hij Is eï vóór geweest. De eis is
voor hom vrijspraak. He! plan tot ontvluchting?
Nee, hoor. Hij komt met een paar weken vrij.
Meedoen? Geen denken aan! Het ia vergeefs. Ze
bieden hem aan: onderduikersadres. ge'd. ze wlJen ' hem gebonden achterlaten, ze willen
alles
doen, het gaat om hun leven — nee: hij dre;gt
met de zaak te zullen verklappen. Op 17 Aug.
komt de zaak van Pieter Vijge voor. Doodsf.if.
Dat Is het bitter eind. Of misschien niet bitter.
Hij heeft de laatste jaren zoveel ge'eerd. E», op
24 Sept. neemt hij afscheid per brief. Hij deokt
aan zijn vrouw, aan zijn twee leuke jongens. Hij
neemt afsc hetd: in de vroege morgen zal hij terecht staan, dan is zijn werk hier gebeurd. Ht-t
leven passeert nog even — voorbijl
In de vroege: morgen wordt htj fjehaald. samen
met Rijk Hooyer. Dat is hel laatste wat mca
officieel van brm weet
Maar voor 90 procent
heeft men de zekerheid dat htj om zeven uur gefusilleerd werd. Daarna gecremeerd.
Het werk van het verzet is doorgegaan. Hft werk
van Pieter Vijge was n*ei tevergeefs. Anderen
hebhen overgenomen wat hij moest neerleggen en
het is gegroeid tot hei laaie onverbrekelijke verzet van den koppigen Ho'lander, totdal de vijand
vernietigd was.
En al kan Pieter Vijge niet meer geriie'en Van
het resultaat van zijn werk, wij willen hem hier
de dank toebrengen, die hem toekomt, die allen
toekomt,' die de hoogste Inzet, hun kostbaar teven
gaven voor Koningin en Vaderland.
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FRANS TROMP

gcb. 8 Maait igoi, gefus

24 Sept. 1942

den bezetter afbreuk te doen.
In het eind van 1941 werd door hem hel plan geopperd, een vette koe te slai hten en deze te verde en in de
arbeiderswijken In Amsterdam. Er *
zouden kleine pakjes worden gemaakt, omwonden
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De geschiedenis van de laatste jaren van hel
leven van Rijk Hooyer Is ongeveer die van Pieter Vijge, beha've dan dal ze In Arnhem niet In
dezelfde cel opgesloten waren.
Van de aanvang af behoorde Rijk Hooyer bij de
ploeg van Vijge. Vurig was hij dapper en onvermoeibaar. De zwaarste karweitjes opknappen, het
was hem nooit , l^ veel. Het hoogst gevaarlijke
vervoer van wapens van de Hemhrug naar andere
plaatsen, dat was Iets voor Rijk. Voor hel regelmatig verspreiden van illegale bladen was hij een,
trouw en vast medewerker. Steeds op de gevaarlijke plaatsen, nimmer terugdeinzend. Haai legen
den vijand en vurige vader'andslièfde waren zijn
eigenschappen, die hem telkens stimuleerden om
onvermoeid de strijd aan te binden. Zijn arrestatie
vond plaats tegelijk met Pieter Vij-ge en anderen.
Toen hij van hel toilet gebruik maken wilde
om zijn vuurwapen te
verdonkeremanen was er
een po'itieman die hem dit belette en het wapen
aan den brallenden Klinkenberg gaf.
Misschien werd Rijk wel het ergst gebeuld ■ van
at zijn makkers. Was het misschien om zijn taaie
koppigheid, zijn onwrikbaar verzet7 Men heeft hem
wal vaak horen schreeuwen! Maar in'ichtingen
verstrekken, geen kans, nooit. En zo is het gegaan in Putten, Arnhem en In Utrecht, De ontvluchtingspoging in Utrecht, tesamen o.a, mei Pieter Vijge liep troosteloos dood op de egoïstis' hc
onwil van een medc-gevangené. Ook voor Rijk
was de uitspraak: doodstraf. Ook voor hem liep
het leven af.
De afscheidsbrief naar huis werd geschreven. Maar
dat is van een anderen Rijk dan die gevangen
genomen werd.
Het onbesuisde. het onstuimige
heeft plaats gemaakt voor ernst, zoals voor zoveel duizenden die ernst voor het leven gekomen
is. Op 24 Sept, werd hij tesamen mei Pieter Vijge
gefusilleerd.
•
Rijk Hooyer was een der eersten, In die tijd dat
zeer velen angstval'ig alles vermeden om ^ ook
maar op enige manier met den vijand in aanraking te komen. Toen velen er nog niet aan dachten of niet durfden liep hij vooraan als organisator, als stoottroeper om de komst van de massale
illegale verzetsbeweging voor te bereiden. Derge--.
lijke jongens vielen, zij gaven hun leven, opdat de
anderen zouden kunnen overwinnen.
%
.^
De winst, die grote winst is behaald. D(! . vrijheid
is verkregen. Neen. gekocht, betaa'd. «ok 'met het
bloed van Rijk Hooyer, die in de voorste linie
van de verzetsbeweging in Voorthuizen gevallen
Is.

met oranjepapler en dichtgeknoopt met cen roodwit-blauw 'lintje erbij: ..Goede Nederlanders wensen de goede Nederlanders een Gelukkig 1942. '
Helaas, ook, hij heeft maar cen korte tijd mógen
meewerken aan het verzetswerk. Op zijn 41e verjaardag. 8 Maart 1942. 's avonds om ell uur, werd
hij door 3 politieagenten, waaronder een N^.B.-c^
en een S.D.-agent, gearresteerd. Toen hij probeerde om door de achterdeur te ontsnappen, werd
hij hierin door cen agent verhinderd. Zijn vrouw
wist op handige wijze zijn vuurwapen uil zi^n
achterzak weg te halen. Ooin Frans werd eerst
naar Putten ; vervoerd, dan na drie - dagen verhoor,
met de ellende daaraan verbonden, naar Arnhem
overgebracht. vcrvo'gens naar het Omnje-hotel.
Van hieruit kwam hij terecht in de beruchte strafgevangenis op het Wolvenplein -In Utrecht, tot
24 Sept. van dat jaar,. Toen kwam ook voor hem
hel eind. Weer stond In de vroege morgen een
held voor het vuurpeloton, die door zijn energieke
daden anderen riep, hem te volgen, dwars door
de niocil ijk heden heen. Oom Frans, | en heeft (e
roep , gehoord.' Ze zijn gekomen, hoe langer hoe
meer. We hebben je ideaal voor Vrijheid en recht
verstaan en we zijn gekomen. Dat Is mede te danken aan jouw werk. Je mocht hel niet meemaken.
helaas. Maar je arbeid, hei vele werk werd beloond. En we wil'en je hier danken voor alles, wat
je deed, met de liefde van je hart voor cen vrij
Nederland,

VRI EN DENEN

MEDEWERKERS

ADVERTENTIES

WIE KAN
INUCKTINGEN VERSCHAFFEN ?

(familie-advertenties prys f 0.10 per m.m.)

THEODORUS JOHANNES PEPERKAMP
EN
750 Meindert Koolstra, geb. 4 Juni 1917 te
JOSEPHINA ANNA VAN VEELEN
Rinsumageest. Is in Mei 1940 als marechaus- hebben de eer U kennis te geven van hun voorsee overgestoken naar
genomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal
Engeland.
In
de
plaats hebben op Woensdag 27 November 1946
nacht van 21 op 22
te Arnhem, 9.30 uur Gemeentehuis.
October 1942 ergens
10.00 uur St. Martinuskerk Steenstraat.
in het Zuiden des
Nijmegen, Jan van Galenstraat 78.
Arnhem: Spijkerlaan 20.
lapds
ge-„dropped",
met tot heden onbeToekomstig adres: Spijkerlaan 20, Arnhem.
Receptie: Spijkerlaan 20 van 15.30—17.00 uur.
kende opdracht. Kort
na volbrenging van
DERK J. WILLEMSEN (Dick)
die opdracht gearEN
resteerd en overgeREYNIE G..XANTING
bracht naar Haaren
hebben de eer U, mede namens hun ouders, kennis
(D.). Daarna in verte geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan
schillende concentratiekampen geweest in Duitsland. Welke is de voltrekking D.V. zal plaats hebben te Ermelo,
op Donderdag 14 November a.s.
niet bekend. Tenslotte in Mauthauscn. AlHuwelijksinzegening te 11.30, uur in de Ger. Kerk
daar op 6 September 1944 gefusilleerd.
751 Waterkoort W. G., uit Amersfoort, geb. te Ermelo, Stationsstraat, door de WelEerw. Heer
19-6-1924 (leerling-machinist). Gearr. 20-11- Ds. B. van Halsema.
I Nijkerk, Langestraat 1.
1944. Via Amersfoort
Ermelo, Stationsstraat 107.
October 1946.
2-2-1945 naar Neuengamme (nr. 70759) BI.
1 Toekomstig adres; Oude Arnhemsche Karweg 43
13. Eind Maart 1945
te Ermelo.
nog in Neuengamme,
SIMON
WESTRA
(Verbree)
April 1945 op transEN
port. Wie heeft hem
JENTINA PIETERNELLA DOORTEN
1 Mei 1945 in Sandgeven kennis van hun voorgenomen huwelijk. De
borsteL gezien? Is door
voltrekking zal plaats hebben D.V. 28 November a.s.
de Engelsen naar een
om 11 uur te A'dam.
hospitaal vervoerd in
Huwelijksbevestiging door den Weleerw. Heer Ds.
de
omgeving
van
J. B. van der Sijs, 's namiddags 2 uur in de BethelSandborstel. Was sterk
kerk.
ondervoed. Wie kan
AMSTERDAM, David Blesstraat 22 I.
inl. geven over zijn leven in de kampen?
Anna van Burenstraat 19 hs.
752 Christiaan Josefus Gigengach, geb. 18 Dec
Gelegenheid tot gelukwensen na afloop van de kerk1893. Hij werd 20 April 1944 door de S.D
dienst in de consistoriekamer.
uit Arnhem gearr.,
Voorl. adres: Anna v. Burenstraat 19 hs., A'dam.
thuis te Doetinchem
(Gld,), Wilhelminastr.
Verloofd:
77, van daaruit dadeTINY KLEINVELD (koerierster L.O.)
lijk naar Vught geEN
bracht, zijn nummer
AB WITKAMP
was daar 10288, blok
Ontvangdag, Zondag 10 November van 3—5 uur.
15, tot 3 Juni 1944 in
Zeist, Donkerelaan 50.
bunker tewerk gesteld
Verloofd:
• in Philipsafdeling,, 6
C. A. SCHUURMAN (Ans)
September
1944 'op
EN
transport naar OraB. SLOOF (Leo)
niënburg,
SachsenRotterdam, 20 November 1946.
hausen, Heinkelhallen
Verpleegster Hoofdweg 391, Rotterdam.
tot begin December,
toen op transport naar Grosz-Rosen, Opper- Rijkspolitie A. 70, Giessehdam.
Silezië, tot half Febr. 1945, daarna op trans- Ontvangdag 20 Nov. 1946 na 6 uur: Hoofdweg 391.
port naar Nordhausen, daar nog gezien in (Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.)
badhuis, kamp Nordhausen, na bombardement niets meer gehoord.
Oud K.P.- en B.S.-er, thans Hoofdbewaker in een
kamp, 'wenst van werkkring te veranderen. Zag zich
gaarne geplaatst als PORTIER in fabriek of dergelijks, onverschillig waar.
Brieven onder No. 50 adm. van dit blad.
Steller dezes, 23 jaar, G.G., oud-illegaal werker, in
bezjt, van diploma A.B.S. Automonteur en Kweekschool voor Machinisten (A.M.), benevens diploma
assistent-machinist, zoekt betrekking.
Brieven aan Stichting 1940-1945, HUIZEN (N.H.),
Nwe. Bussemerweg 65.
....zekere Jan Peters, secretaris van de Nederl.
Jeugd Gemeenschap 8 October een radiopraatje
hield. . . .
hij daarin beweerde, dat jeugdige politieke
delinquenten, wanneer zij in ander milieu waren
opgevoed, inplaats van tot de N.S.K.K., D.
Dienststelle e.d., tot de B.S. zouden zijn toegetreden. ...
....volgens Peters, ook bij de B.S. de jongeren
toetraden uit zucht naar avontuur. .. .
....deze heer Peters waarschijnlijk wel eens iets
heeft gehoord over revolvers en stenguns, maar
nooit over de geestelijke achtergrond van het
verzet. ...
... .op de zenders van Hilversum tegenwoordig
meer van dergelijk fraais te horen is, ter vergoelijking van pro-Duitse wandaden....

*

Wie kan oud-plaatselijk Leider der L.O. helpen aan
een hem passende werkkring als „Sluiswachter. Boswachter of Brugwachter"?.
Brieven onder No. 52 adm. van dit blad.
(Ruil- en ZakenadveTtenties. Prgs f 0.45 per m.m.)
AAN ONZE VRIENDEN IN AMSTERDAM.
Wie helpt een studerenden oud-K.P.-er aan een kosthuis? Stuur even een briefje aan de Administratie
van „De Zwerver" onder No. 53.
TE KOOP GEVRAAGD.
Antieke Meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koperen Tinwerk, enz. Kunsthandel „Oud-Holland", Antiquiteiten. Eig. J. v. Dijk, Claes de Vrieselaan 80 a,
Telefoon 26466, Rotterdam.
Weet U dat binnenkort gaat verschijnen:
„DE
ENCYCLOPAEDIE
voor den AQUARIUMHOUDER"?
Een uitgebreid samenvattend werk over het leven in
het water, samengesteld door de heren J. J. Hocdeman en Dr. J. C. M. de Jong, met vele kleurendrukken, foto's enz. De verschijningsvorm van het
werk zal geschieden in maandelijkse afleveringen; de
kosten per aflevering bedragen ƒ 1.—. Gratis prospectus op aanvraag bij den Heer J. J. Hoedeman,
Rooseveltlaan 180, Amsterdam (Zuid).
(Inlichtingen en Diversen).
MARINIER in Soerabaja zoekt correspondentievriendin in Holland, tussen 18 en 20 jaar. Brieven
liefst met foto, worden op erewoord teruggezonden.
Adres: Mar. II J. Schellekens, St. 4500177, Ie Ned.
Mor. Brigade, Ie Inf. Bat. Comp. A., Ie Peleton.
Marine Postkantoor BATAVIA.
De L.O. in West-Brabant maakt bekend dat: M. A.
van der Heil (Herman) te Goes — na vele jaren,
zijn Vaderland gediend te hebben — zijn zaak te
Goes, Aanleg van Gas- en Waterleiding en Electrische Installaties etc. etc, weer heropend.
Wij roepen alle oud-illegalen, alle goedwillende
Vaderlanders op, om Herman en zijn gezin te helpen
door Uw bestellingen en reperaties in zijn zaak te
besteden. Namens alle L.O.-ers te West-Brabant.
Het Hoofd van de Pol. Recherche, afdeling te 's-Gravenhage,
verzoekt degenen, die inlichtingen kunnen verschaffen omtrent
BERNARDUS
JOSEPHUS
HELDER, geboren te 's Gravenhage, die in het tijdvak van
begin Februari 1945 tot aan de
bevrijding in de concentratiekampen te Amersfoort, Neuengamme, Wathenstett en Ravensbrück doorgebracht en van wien
vermoed wordt, dat hij zich
aldaar heeft schuldig gemaakt
aan het mishandelen van medegevangenen in zijn
kwaliteit van „Haftling-Arzt", zich schriftelijk, dan
wel mondeling of telefonisch te wenden tot de Politieke Recherche, Afdeling te 's-Gravenhage, Lange
Voorhout 13, telefoon 183990.
MEDEDELING.
Het secretariaat Oud K.P. Friesland is verplaatst
van Spanjaardslaan 143 LEEUWARDEN naar
Zuiderbolwerk 76 A te DOKKUM. Binnen enkele
weken is het weder telefonisch te bereiken,

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver",
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam.
Naam:
Adres:

6

.<

Plaats:
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post-«
kwitantie betaald.
_;
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
NUnwc abomumaïten kunnen op dkc wiUtknwigt data» ingua) voor zover 4e nnmmen voorradig zijn, ook met tcragwar- =
kemak kracht, ioeh allecm aan het eind vaa een kalenderkwartaal vervallen.
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Bezieling....!
<«

Hen dreef bezieling,
toen kinderen voor hun ouders streden
en moeders om hun kinderen leden,
waar het om de liefde tot het land ging.
Maar, nu is het vrede
en dat alles slechts herinnering.
Het bleef bezieling!
—*
Waar de pijn ook jonge harten ving,
ontkwam de drang naar lucht en leven,
toen hel tegen huigen voor de dwang ging.
Maar, nu is het vrede
en alles nog wat herinnering.
Er was bezieling/
Toen open vrijheid nieuw om het 'Heven hing
stijfde herboren drang' de eerste schreden,
waar het om de kroon van bevochten klaarheid ging.
Maar nu is het vrede
en ook dat nog slechts herinnering.
Er kwam otitzieling,
toen vaagheid bij dat sterke pogen verder
zijn neerslag vond in zinloos ach en wee,
juist waar het om bezetenheid tot bouwen ging.
Want, het was toch vrede
en alle drang: herinnering?
Er waart ontzieling
.'
Waar pijn de jonge harten weer omvangt
ontwaakt een weemoed naar verloren fierheid,
die zich weervindt in het teken van die grote vraag:
Is dit dan het: vrede?
Simpel die herinnering?
O God van bezieling!
Drijf Uw gedruis naar de diepten van ons hart
Maak het bezeten van de taak, die liggen blijft,
waar weemoed de blijdschap omklemt.
Want te lang duurt de schijn van vrede,
07idraaglijk de pijn van de ontzieling.
Daar stuwt bezieling
/
Waar drang naar leven op een puinhoop worstelt
ontzielt zijn vaart het zinloos geklaag:
Herstel gedoogt geen treuzlen of respyt.
Want maar kort duurt 't genot van de vrede,
te duur komt een dag van ontzieling.
DOUWE.

'T WAS NIET VOOR NIETS
Mijn brief van 12 October heeft velen naar de pen doen grijpen en daar ben ik heel
blij om. Nu wil ik trachten ze met enkele woorden te beantwoorden. Ik zal verschillende brieven persoonlijk beantwoorden, maar in sommige brieven worden dingen gezegd die voor ons allen van belang zijn. En dan denk ik aan wat Oom Piet me schrijft.
Je neemt me toch niet kwalijk, dat ik uit je brief iets overneem, omdat het voor
anderen ook van belang is.
„Deze vrouwen (de vrouwen van onze vermoorde mannen — F. S.) hebben het niet gemakkelijk in hun eenzaam bestaan. O nee, je moet niet denken dat ze steeds lopeft met
een bedroefd gezicht en betraande ogen. Integendeel, ze lachen en praten. ... en sommigen van hen zijn de vrolijksten van de hele groep. Maar.... wat is dat alles bedrog
en schijn. Wat is hun leven eenzaam; en wat spreken zij graag over hun liefste, die zij
hebben moeten missen op zulk een wrede wijze en vaak op zulk een jeugdige leeftijd,
toen het leven nog zoveel schoons beloofde. Nu is hun toekomst somber en ze hebben
geen verwachtingen meer van het leven. Ze vinden geen gehoor bij hun vrienden. Die
vrienden hebben wel aan iets anders te denken dan aan het leed van die vrouwen.
.... Wat heeft het verzet eigenlijk uitgewerkt? Alleen maar tegenmaatregelen van de
Duitsers. Ook zonder de hulp van de illegalen hadden de Tommy's en Canadezen de
strijd wel gewonnen. Frits, dat is hard te horen en doet je pijn in je ziel. Sommige
vrouwen komen in opstand tegen Gods leiding in hun leven."
Oom Piet, ik dank je voor je schrijven. Je kunt inkomen in hun ellende. Je hebt je
geliefde vrouw en wij onze Tante Riek verloren. Maar wat zou zij zeggen tot onze
vrouwen? Ik herinner me hoe je vrouw en ik bij jouin de voorkamer het begin hebben gemaakt aan ons L.O.-werk. O Tante Riek, ik wou dat je onze vrouwen kon toespreken. Ik kan me indenken wat je zou zeggen. Je zou met verontwaardiging de gedachte afwijzen, dat de offers tevergeefs zouden zijn geweest. We wisten ons toch door
God geroepen, door God gevorderd. God ,vcrgist zich toch niet. We hebben een deel
van onV< volk er voor bewaard, dat het geesteiiJK capiruleerde. Tante Riek heeft als
moeder gevochten voor „onze kinderen" én zij, met honderden andere vrouwen, is het
middel in Gods hand geweest, dateer duizenden kinderen geestelijk werden gered. Ze
gingen niet naar de N.A.D., ze gingen niet naar Duitsland, ze werden geen moffenknechten en nazislaven. Ik dank God, dat zij in mijn leven gekomen is. Ja, wij waren
wel vrij gekomen zonder de hulp van illegalen, maar wie waren dan bevrijd? Een
volk dat in 5 jaren een slavenvolk was geworden.
Onze illegale bladen en onze L.O. en L.K.P. hebben ons volk daarvoor bewaard. Wordt
ons werk niet gewaardeerd?
Neen, natuurlijk niet door mensen, die zelf capituleerden; en velen van hen staan
vandaag weer aan 't roer. Maar wel door duizenden jongeren. Zij putten kracht uit
de gelpofskracht van onze gevallen kameraden. Zij staan voo* een geweldige taak.
Dat zien we toch? Een strijd veel zwaarder dan de onze, wacht hen. Maar zij hebben
de Bijbel en de historie van 1940—'45. Daar kunnen en zullen ze kracht uit putten.
Zij zullen niet capituleren, omdat onze gestorven kameraden niet capituleerden.
De offers tevergeefs? Zo kunnen alleen zij denken die de dingen materieel zien. Voor
Christenen is het te dwaas om van te praten. Onze strijd was een geestelijke strijd en
blijft een geestelijke strijd. Vandaag is er nog dictatuur. Wij kijken elkaar aan en zeggen: „Wat wacht ons?" Niet te hard praten want men kon het eens hooren. Niet te
veel zeggen want je kon het met je leven wel eens moeten bekopen.
Dictatuur in de havens van Rotterdam, dictatuur op de straten in Amsterdam. En het
volk bukt. Maar wij passen daarvoor! Wij roepen onïe jongeren op ten strijdeVrouwen van onze gevallen kameraden, hebben jullie kinderen? Beziel!
Ik wil niet over jullie moeilijkheden heen huppelen. Ze zijn groot. Eenzaamheid is
zo iets vreselijks. En je voelt je soms te midden van veel mensen, die je niet begrijpen, zo nameloos eenzaam. Je hart schreeuwt naar. . . . ja, waarnaar? Om uit je moeilijkheden opgeheven te worden, naar iemand, die je begrijpt, die je leed deelt., Maar
doe dan geen wanhopige dingen.
Als je een ander in je leven neemt, moet er plaats voor hem zijn. Meer wil ik er niet
van zeggen. Ge kent toch de kracht van Gods Woord en de kracht van 't gebed? Zo
hebben wij gestreden en zo moeten jullie strijden.
Ik kreeg een brief van een weduwe, die haar man en twee jongens verloren heeft. Een
hopeloos geval? Neen, het blijkt dat het voor God geen hopeloos geval is, want ze
schrijft: „Ik gevoel me het beste thuis in die kringen en bij die mensen, die weten en
meegemaakt hebben de moeilijke jaren achter ons, met zijn strijd en zorgen, leed en
verdriet"
en dan schrijft ze verder: „Moeilijk en zwaar is de weg die ik gaan moet,
maar. . . > het is ook Israëls God die krachten geeft en ik kan nog zingen: ^Zo ik niet
had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou
"
Dat is een stem van een v«n onze zwaar beproefde vriendinnen.
Gods genade is onbeperkt.
Er zijn andere brieven die van andere moeilijkheden spreken. Ik leg deze brieven niet
naast me neer, maar ik weet nog niet wat er gebeuren moet. Ik schrijf er nog wel over.
Beste vrienden, laten we elkaar helpen en bezielen. We hebben nog dezelfde idealen
als in de jaren 1940—'45. Die waren goed, die zijn goed en blijven goed, omdat God
ze ons gegeven heeft. ,
FRITS DE ZWERVER.

Mijn publicatie over de houding gedurende de
oorlogsjaren, van enkele leden van het
hoofdbestuur van de Bond van Christelijke
Politie-ambtenaren, is aanleiding geweest tot
veel gediscussieer en geschrijf.
Het is mede met het oog hierop, dat we in dit
nummer van „De Zwerver" andermaal enige
plaatsruimte voor dit onderwerp hebben gereserveerd.
Daarbij aan alle „ingezonden stukken" een plaats
te geven is niet doenlijk. We volstaan er mee in
het op deze pagina afgedrukte kader één briefschrijver aan het woord te laten, met de door de
Redactie met zeer veel instemming ontvangen opmerkingen.

,•

;,Naar aanleiding van het artikel van ..Frits" over
„de Bond van Christelijke Politie-ambtenaren en het
,.antwoord van den heer Eysenga, waarbij mijn naam
..genoemd wordt, komt het mij gewenscht voor de
..volgende opmerkingen te plaatsen.
..Overleg met mij over het lesgeven aan de landwacht
,,is niet gepleegd. Wanneer wij echter elke persoon..lijkc ervaring en al het leed ons aangedaan, na de
..bevrijding willen oprakelen en trachten recht te
„zetten, zouden wij nog zeer. zeer geruime tijd no„dig iebben. Om enige eenvoudige voorbeelden te
„noemen: Hoeveel tientallen distributie-ambtenaren
..hebben uit angst niet medegewerkt, de ambtenaren
„van de bevolkingsregisters, de tientallen personen.
„die „vergaten" « waarschuwen, de mensen, die
„niet bereid waren om onderduikers, die in grote
„nood verkeerden, te helpen. Hpe vele ambtenaren
„weigerden niet om bescheiden, die zij ambtelijk
„thuis konden hebben, van de illegaliteit in bewaring
„te nemen; hoe vele „goede" Nederlandse agenten
.,(gezuiverdl| hebben arrestanten van de S.D. over„gebrachtl
„M.i. wordt het nu langzamerhand tijd om achter
„deze dingen een punt te zetten, mits de ernst dezer
„misdragingen niet van dien aard Is. dat ook thans
„nog Ingrijpen gebiedend noodzakelijk i« en mit* deie
„personen zich „slakes' houden. Het enige, waaraan
„ons vaderland zo dringend behoefte heett is orde en
„rust. Wanneer ieder onzer z'n krachten inzet voor
„de opbouw van het vaderland, zoals hij In de bezettingstijd al zijn krachten gaf aan de afbraak van
„den Indringer, dan zal de naam der illegaliteit, die
„door duizenden thans gesmaad wordt, weer met ere
„genoemd kunnen worden. Want als wij thans om Sna
„heen zien, dan blijkt dat van de 9.000.000 Nederlan„ders er 8.900.000 illegaal gewerkt hebben. De 100.000
„die ontbreken waren N.S.B.-ers. waarvan zeer ve„len ook nog Illegaal gewerkt hebben! Helaas heb„ben wij van al deze illegale medewerkers bitter
„weinig gemerkt. Er zijn echter buiten de kringen,
„die wij als illegale werkers aanmerken nog tientallen, die zich niet met de naam der Illegaliteit
„tooien, doch metterdaad In de oorlog toonden, dat
„ze hun leven, goed en bloed veil hadden voor het
„vaderland.
„Nu ter zake: Bij nadere informatie blijkt mij, dat
„de betrokken politieautoriteit Inderdaad personen
„uit de illegaliteit heeft geraadpleegd. Of wij het met
„dit- advies eens zijn, behoeven wij thans niet 4ver
„te redetwisten. Deze menschen hebben naar eer en
„geweten afgewogen wat het beste was. les geven of
„onderduiken. Zij koren het eerste onder bepaalde
„voorwaarden. Dat er onder de illegale werkers, die
„toch heusch deze naam wel verdienen, ook minder
„principiële waren, mensen die ook de weg van de
„minste weerstand wel eens kozen, moeten wij er..kennen. Dat de genoemde politieautoriteit bij deze
„groep der Illegaliteit te land kwam, was voor de hand
„liggend, daar één ervan iedere dag op 't politiebureau
„aanwezig was. Na de bevrijding Is hierover gesproken
„met een andere groep der illegaliteit en deze heeft
„het lesgeven direct afgekeurd. Doch dit Is nakaar„ten. Mijn mening over het geval is dit: „Wat
„Eysenga In bet openbaar nu Is aangedaan, verdient
„hij nietl"
„SIEM".

Onder de titel „De Zwerver" in den aanval" zijn
in „De Christelijke Politieambtenaar" als verweer „enige opmerkingen" gemaakt, waarvan ik
er een enkele als uitgangspunt voor deze publicatie wil nemen.
De onderscheidene vragen en opmerkingen, de
enkele beschuldigingen en veronderstellingen, die
in het hierbedoelde artikel tot mij worden gericht, wil ik in deze bijdrage niet nader weerleggen. Uit het verdere verloop van mijn publicatie
zal wel blijken, waarom ik dit opzettelijk achterwege laat.
Aan de verleiding om alle zinsneden uit dit artikel naar ons inzicht te belichten en alinea voor
alinea nader onder de loupe te nemen, mag ik
thans — met het oog op een slotopmerking in het
betreffende artikel — geen gehoor meer geven.
Men raakt bovendien ook met alle mogelijke beschouwingen en opmerkingen het wezen van de
„beschuldigingen" niet en de zaken dreigen zodoende meer gecompliceerd te worden dan noodzakelijk en duidelijk zou zijn.
In hetgeen hierboven door mij werd opgemerkt,
is de aandacht van den lezer intussen reeds gevestigd op enige slotopmerkingen uit de reeds
eerder genoemde publicatie in „De Christelijke
Politieambtenaar". Om den schrijver van dit artikel zijn volle recht te geven, menen wij goed te
doen, deze pericoop volledig te citeren:

DE! MKWilODE WAS FOUT
„En nu tenslotte nog iets over het karakter
„van de publicatie, in „De Zwerver". „Frits"
„wil in het slot van zijn artikel doen geloo„ven, dat hij daarmede op het oog heeft het
„belang der christelijke vakorganisatie te dienen. Of hij met dit laatste is geslaagd, wa„gen wij te betwijfelen. Dat men in Christelij„ken kring de kunst verstaat elkaar over wer„kelijke of veronderstelde fouten zeer duidelijk en openhartig de waarheid te zeggen,
„moet „Frits" dbor zijn afkomst bekend zijn.
„Doch ook kan hij weten, dat zulks toch nog
„weer anders pleegt te geschieden dan langs
„den weg, op de wijze en in den toon, welke
„hij heeft gekozen. Waarbij wij verder maar
„onbesproken laten de -ihaag, of organisaties
„als de LO en de LKP de groote achting en
„waardeering, welke zij vanwege haar onschatbare verdiensten tijdens den bezettingstijd bij
„het geheele Kederlandsche volk hebhen veruWorven, geen schade doen door, zonder toepassing van het „audite alteram partem" te
„publiceeren wat een harer leden uit den pen
„vloeit.
Bij dit gedeelte wil ik wat uitvoeriger stil staan.
Wat de laatste opmerking betreft, het volgende:
Wanneer de officiële, door het Hoofdbestuur zelf
uitgegeven en aan al haar leden toegezonden notulen, waarin toch een getrouw verslag wordt gegeven van „het in een vergadering besprokene en
door verschillende sprekers gezegde" (Kramers'
woordentolk), niet meer als handleiding en uitgangspunt mag dienen voor de publicaties van
„De Zwerver", dan weten we niet meer waar we
aan toe zijn.
Het is juist als redactie steeds onze grootste zorg
geweest om geen zaken, die ons ter ore kpmen, te
publiceren, zonder dat de offciële stukken kunnen worden getoond of geraadpleegd, tenzij langs
andere- weg een zeer duidelijk bewijs voor de
hand lag.
Wij zijn ook in het onderhavige geval juist niet
afgegaan op „ingezonden stukken" of „opmerkingen", die reeds vóór het verschijnen der notulen
onder onze aandacht werden gebracht, doch „De
Zwerver" is in zijn „aanval" geheel afgegaan op
hetgeen in de officiële stukken van de Bond werd
vermeld, terwijl de redactie voorts (buiten de notulen om) een enkele spreker woordelijk heeft geciteerd, om een duidelijk beeld van de situatie te
geven.
Het tegendeel van de „aanval" op „De Zwerver"
is hiermee naar mijn oordeel wel zeer duidelijk
bewezen.
„De Christelijke Politieambtenaar" is, blijken»
de inhoud van haar artikel, ontsticht over mijn
oorspronkelijke publicatie. Ik heb in deze publicatie de houding van het Hoofdbestuur en met name van de heren Eysenga en van Netten, sterk
aangevallen en veroordeeld; zelfs heb ik in een
bepaald verband, doelend op den Heer van Netten, de woorden gebezigd: ... .hij meende den onnozele te moeten spelen".
Ik moet tot de erkenning komen, dat de terechtwijzing uit het hierboven weergegevene citaat inderdaad op zijn plaats is.
Alvorens te publiceren, had ik deze zaken met de
betrokken Heren Eysenga en van Netten moeten
doornemen, hoe moeilijk dit overigens ook is.
Ik wil — wat ik intussen den heren Eysenga en
van Netten persoonlijk reeds deed — van deze
plaats nogmaals hen en daarbij het Hoofdbestuur
van de Bond van Christelijke Politieambtenaren
mijn verontschuldiging voor de door mij gevolgde
methode aanbieden.
Bij het volgen van de juiste methode, zou tevens
het geven van een niet volledig juiste indruk zijn
voorkomen.
\
Gedane zaken nemen geen keer en het enige wat
mij thans nog te doen staat, is deze verkeerde impressie weg te nemen.
Wat ^len Heer Eysenga' betreft, sluit ik mij gaarne aan bij de inhoud van de hierbij in extenso afgedrukte brief van „Siem".
Met betrekking tot het gevangenentransport te
Utrecht, verklaart de Heer van Netten, zo hij al
aan dit transport zou hebben deelgenomen — de
Heer van Netten zegt nl. geen zekerheid te heb-

ben over het al dan niet hieraan deelnemen —
niet bekend te zijn geweest met de door mij gesignaleerde omstandigheden (dubbele wacht en
mitrailleur). Het bevel: „paffertjes klaar" is
hoogst waarschijnlijk niet gegeven bij het door
mij gesignaleerde gevangenentransport, doch bij
een transport, dat enige dagen later plaats vond
en waaraan door den Heer van Netten NIET
werd deelgenomen.
De Heer van Netten, ontkent evenwel niet, naar
de Sicherheitsdienst te hebben getransporteerd.
Dit blijkt overigens reeds uit de notulen, waaraan
mijn oorspronkelijke publicatie was ontleend.
Hij ontkent daarbij echter weer wel, geweten te
hebben, dat hij politieke gevangenen naar de S.D.
vervoerde.
Wij geven dit standpunt van den Heer van Netten weer, maar de opmerking moet ons van het
hart, dat het ons onbegrijpelijk voorkomt, dat een
politieman in- Juni—Juli 1944, van dergelijke
transporten (naar de Maliebaan 74) niet wist, dat
het politieke gevangenen betrof.
Ik treed echter thans niet verder in beoordeling^
van de mogelijkheid en detoelaatbaarheid der gewraakte feiten en verwijs te dien aanzien ten slotte naar mijn artikel onder het opschrift: „Temperament of beginsel?", in het volgend nummer
van „De Zwerver".
„FRITS"

....onlangs in Amsterdam een oud-koerierster
werd aangerand, omdat zij het gewaagd had, enige beschuldigingen tegen „verkeerden" in te dienen. ...
.... zij, dank zij haar hulpgeroep door omwonenden ontzet werd en de daders spoorloos verdwenen. \ .
... .\ki] nu wellicht een bijltjesdag van de andere
kant ;iullcn krijgen?
. • . de redactie van „De Zwerver" van plan is,
een vaste rubriek rectificaties op te nemen?

Er zijn in de wereld mensen, die slapende rijk
worden. En volksstammen, die ondanks hard
ploeteren, arm bUjven, Zo was het altijd en zo
zal het blijven. Er zijn geluks- en pechvogels,
goeden en slechten, oorlogsvrijwilligers en putjesgravers. Nu zouden U en ik zeggen, ' dat de
eersten bij de slapend rijk wordende mensen behoorden, en de laatsten bij rijkelijk slapende Heden. Mis. U en Ik zijn dom. Het geval doet zich
voor
pardon, de gevallen, de duizenden gevallen doen zich voor, dat het omgekeerd Is.
Wüt U een voorbeeld? Er Is een OVW-er.
Verwart U hem in uw domheid niet met een
VOW-er (volwaardige oorlogswinstmaker). Welnu, deze oorlogsvrijwilliger is aan het einde van
zijn verband-acte. Gedurende zijn diensttijd heeft
hij de eerste maanden in eigen, versleten plunje
gelopen. Hij mocht verwachten, dat Meneer de
Staat, hem de toegezegde ƒ 200.— kledingsgeld
en zo mogelijk lyat textielpunten zou uitkeren.
Mis, alweer mis. Hij krijgt een costuum en overjas. Ondergoed heeft hij niet nodig. Een putjesgraver, die in de tijd, dat hij putjes moest graven, gelukkigerwijze ziek was. wordt nu als oorlogsslachtoffer beschouwd. Vopr ziekengeld kreeg
hij ƒ 546.— uitgekeerd.
Er is maar een oplossing mogelijk. Alle OVW-era
aan het putjesgraven. Ziek worden
en ziekengeld ontvangen. Dan heeft hij zijn klcdinggeld en hoeft niet te werken oï zijn leven te
riskeren. U ziet, voor alles bestaat een oplossing.
Ook om als OVW-er slapende rijk te worden.
Wie begint?
PET.
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MBROSIUS
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Midden in het kamp van Vught staat de bunker; een twee verdiepingen
hoog, vierkant gebouw. Daar zijn de zwaarste illegale werkers uit
Nederland bijeengedreven in sombere cellen en wachten er hun lot.
Elke middag gaat Becker met zijn kaartenbak door de gangen, openen zich celdeuren en klinkt het: „Innerhalb zehn Minuten fertig
machen". Dat betekent, dat het vuurpeloton wacht. Als zijn stap
door de gangen .klinkt en de hekken worden ontsloten, houdt heel
de bunker de adem in en bidt menig Christen tot Zijn God, dat
deze beker hem toch voorbij moge gaan. Op de binnenplaats staat
het kleine vrachtautotje met de linnen kap, dat de ten dode gedoemden zal brengen naar de plaats waar straks hun bloed de
bodem zal drenken. Uit de cellen, die op de binnenplaats uitzien,
kunnen de gevangenen, wier naam vandaag nog niet werd afgeroepen, het heengaan van hun vrienden zien. En het vervult hen met
afschuw en ontzetting. Want er is geen mededogen bij de bewakers, ook niet voor mensen, die van het leven afscheid moeten
nemen.
Door het buizennet van de centrale verwarming spreken de gevangenen met elkaar. Degenen die iets kunnen zien of wier celgenoot
werd weggevoerd geven het door, zodat men aldra weet, wie er
van de eigen vrienden bij is. Als het laatste geluid van de automotor is weggestorven, wacht men in stil gepeins of gebed op het
geluid van de schoten. Oekraieners, die voor elke moord tien cigaretten ontvangen, heffen de geweren en in de bunker hoort men het
geluid van een ongelijkmatig salvo en daarna de afzonderlijke
knallen van de „genadeschoten", waarbij echter elke gedachte aan
genade ver te zoeken is.
,
Dan is er weer „levenszekerheid" voor hen, die achterbleven in de
bunker.... voor vier-en-twintig Ujir.
Zo wacht elk zijn dag en uur.
•
Kan er nog hoop zijn in de harten van deze gefolterden?
Ja, zelfs in de bunker van Vugh; sterft de hoop niet. Elke nieuwe
dag kan het vuurpeloton brengen, maar ook de bevrijding. Want in
het laatst van Augustus hoort men |s nachts, als alles stil is, het
kanongebulder der geallieerde artillerie. Om dat te hooren, bant
men zelfs de slaap. Ze drinken het in als woestijnreizigers het heldere bronwater van de oase. En door het geheime telefoonnet van
de verwarming gaan de berichten over en weer, niet altijd betrouwbaar, maar steeds erop ingesteld de moed levendig te houden.
Zoo leeft ook Ambrosius, die hier Chlel genoemd wordt, zijn dagen in de Vughtse bunker. Als Augustus ten halve haar dagen
versleten heeft krijgt hij een celgenoot, een wat' ouderen man, die
Fokker genoemd wordt. Die beiden gaan sterk aan elkaar hechten,
hoewel ze uit geheel andere beginselen leven. Ze vertellen elkaar
hun levensgeschiedenis. Zo ontstaat er in enkele uren een sterkere
band dan in het dagelijkse leven in jaren mogelijk is.
Neen, Ambrosius is nog geen mens, die met het leven afgedaan
heeft, al rekent hij daar dikwijls mee. Hij vertelt van zijn onderwijzer-zijn. Hij heeft het lief gehad, dit werk. Maar straks, als de
vrijheid eens weer zijn deel mag zijn, heeft hij nieuwe idealen. In
het illegale werk heeft hïj zichzelf ontdekt. Hij wil studeren straks,
nieuwe idealen nastreven. „Want; och, een onderwijzer", zegt hij
glimlachend tegen Fokker, „weet van alles iets en van niets iets."
Die twee stellen samen een dagindeling op. 's Morgens geeft Fokker Chiel Engelse conversatieles, 's middags is het Chiel's beurt en
houdt hij een voordracht over geschiedenis, filosofie of aardrijkskunde. Soms maken ze samen een buitenlandse reis, die hen opmontert en verkwikt. Samen dragen ze moedig alle ongemak, verdrijven zo goed mogelijk het ongedierte, delen broederlijk het schaarse
water en de zeep. Eenmaal per week of per 14 dagen worden ze
geschoren. Dat is een feestdag, want dan is er gelegenheid in de
zaal, waar'dit plaats vindt, eens even rechtstreeks te praten met de
medegevangenen. Maar ook het Rode Kruispakket kan een dag tot
een feest doen uitgroeien. Welk een teleurstelling als de SS-er hen
een week overslaat. Gelukkig blijkt het de celgenoten naast hen
mogelijk, iets van hun „overvloed" door ,te ,geven. De celraampjes
zijn n.1. met planken of karton dichtgemaakt, terwijl de tralies zich
daarbuiten, vrij ver van de muur uitstekend, bevinden. Het hout
of karton is wel weg te krijgen en dan kan men iets overzwaaien en
zelfs een glimp van elkander opvangen. De kans op ontdekking van
dergelijke contacten is niet zo groot, want bewakers in de gangen
hoort men altijd aankomen, omdat op elke tien meter een ijzeren

hek is, dat ontsloten moet worden, hetgeen altijd hoorbaar is. In de
cellen aan de buitenmuur moet men echter oppassen voor de wacht,
die kan langs komen. Doch daarvoor waarschuwt men elkander door
te fluiten: „Waar de blanke top der duinen".
Eens wordt Chiel gesnapt, wanneer hij ongeoorloofd contact met zijn
medegevangenen heeft. Het kost hem twee dagen „donkere cel".
Doch niemand zou na zo'n straf het erom laten. Ook Chiel,niet.
Chiel leert Fokker het lied van Campert: „De achttien dooden" en
deze zegt voor Chiel het lied van Ruyard Kipling.
For all we have and are:
foi all our children's fate;
stand up and take the war:
the Hun is at the gatel
Our world has passed away:
in wtentonncss overthrown
there is nothing left to dayj
but steel and fire and stone.

Comfort, content, delight,
the ages slow bought gain;
they shrivelled in a night:
only ourselvea remain
to face the naked days
in silent fortitude:
- Ihrough perüs and dismays:
renewed and re-renewed.
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Though all we knew depart
the old commandments stand:
..In courage keep your heart;
in strenght lift up your hand"

Though all we made depart:
the old commandments stand:
..In patience keep your heart;
in strength lift up your hand'

Once more we hear the word:
that sickcncd earth of old:
No law except the sword,
unsheathed and uncontrolled".
Once more it knits mankind:
once more the nations go.
to meet and break and bind;
a crazed and drivcn foc.

No easy hope or lies
shall bring us to our goal;
but iron sacrifice
of body. will and soul:
there is but one task for all;
one life for each to give;
what stands if freedom fall;
who dies if England live?

Het is gelukt een rozenkrans binnen te smokkelen en dikwijls zit
Chiel op z'n strozak en glijden, terwijl hij zijn gebeden zegt, de kralen tussen zijn bleke handen.
Fokker kent niet de kracht van het gebed en hij vraagt Chiel of hij
het prettig vindt te bidden. Neen, prettig vindt Ambrosius het niet.
— Waarom hij het dan doet? — Omdat bidden helpt. — Waarom
hij bidt? — Om de vrede voor de wereld en voor zijn ziel. — Of hij
bang is voor zijn ziel? — Ja, dat is Chiel. — Erg bang zelfs. —
Maar hij durft vertrouwen op Jezus en de Moeder Gods.
Fokker kan niet begrijpen, dat Chiel bang is voor zijn ziel, terwijl
hij in Limburg duizenden stakkers geholpen heeft aan een levenskans, welke de Moffen hun ontnamen. Ak er een rechtvaardig God
is, dan hoeft Chiel niet bang te zijn voor z'n ziel.
Dat is een geheel nieuw gezichtspunt voor Chiel. Hij heeft het niet
gedaan om er zijn zaligheid mee te kopen; niet beseft, dat hetgeen
hij deed verdienstelijk was. Het was Christenplicht; meer niet.
De laatste week van Augustus brengt Fokker door in het Revier,
maar hij keert de Ie Sept. weer bij Chiel in. de cel terug. Op Koninginnedag heeft hij in het Revier een pakje van het Rode Kruis gehad. Er zat ook een stukje nougat in, blijkbaar om toch iets feestelijks op Koninginnedag te kunnen brengen. Hij heeft het bewaard en
samen genieten Chiel en Fokker ervan, wanneer ze weer bij elkaar
komen.
Er komt een derde man in hun cel, een leerling-machinist, die uit
Duitsland gevlucht is en gegrepen werd. Maar de celgenoten hebben
niet veel aan hem. Hij is van een heel andere mentaliteit en ze
blijven zich sterk bij elkaar aansluiten.
De geruchten worden steeds wilder. Maar wat er ook van waar zij,
vast staat, dat de opmars vordert. Dat kunnen ze met eigen oren
horen, wanneer ze op strozak en krib luisteren naar de donder, die
uit het Zuiden van over de Kempen komt aanrollen.
In de nacht van Maandag op Dinsdag doen zware ontploffingen het
gebouw op z'n grondvesten trillen.
Zouden de bevrijders reeds zo dichtbij zijn?
De hoop wordt bijna tot zekerheid als de volgende morgen om zeven
uur het geraas van de vliegtuigdemontage, welke op dit tijdstip moet
aanvangen, achterwege blijft. Dat is, zolang de -bunker er staat, niet
voorgekomen. Er moet iets zijn, dat de regelmaat van het kampleven heeft verstoord. En wat kan het anders zijn dan de opmars der
geallieerden, die hiervan de oorzaak is.
In de harten der gevangenen gloort de vonk der hoop, die nimmer
doofde, op en begint te branden als een heldere vlam.
(Wordt vervolgd).

AD.

„'T BEGON ONDER HELKENSTIJD"
il
De auteur van ,,'t Begon onder melkenstijd'1'', de heer G. J.
Peelen schrijft ons:
" „Het is niet de gewoonte, dat een auteur repliceert op een
recensie. Maar Uw nogal luidruchtige artikel „Hoe geschiedenis gemaakt wordt" in de Zwerver van 10 Aug.
dwingt me daartoe. En ik heb voldoende vertrouwen in Uw
eerlijkheid en objectiviteit om aan te nemen dat U mij
' plaats wilt inruimen voor mijn weerwoord, temeer daac
de redactie kennelijk te goeder trouw is en alleen wat critiekloos de. uit zeer troebele bron geputte gegevens als juist
aannam.
Die bron is mij en iedere insider bekend. In precies dezelfde bewoordingen heeft Flipje, een groot man uit Ede,
: in een plaatselijk blad al eens eerder getracht zijn rancuneuse geest af te reageren, maar dat is hem slecht bekomen, daar hij onmiddellijk zó afdoende in zijn hemd gezet werd, door het antwoord van gezaghebbende zijde, dat
de lust hem verging, en hij in een onsamenhangende repliek
zo goed mogelijk trachtte zijn zielige figuur te redden in
een smadelijke aftocht.
Nu heeft hij iblijkbaar gemeend na dat fiasco, in een landelijk orgaan waar men minder op de vingers gekeken
wordt, dan in een 'plaatselijk blad, zijn trieste spelletje te
kunnen herhalen.
En het spijt me voor U, dat U dat niet doorzien hebt.
Ik heb lang gewacht met mijn repliek, omdat ik feit voor
feit, — ten overvloede overigens' — nog eens wilde controleren. Ik zocht daartoe contact met den Engelsen majoor van de crossing, met den oorlogsvrijwilliger korporaal
Jan Peelen in Soerabaja, (de hoofdpersoon uit mijn boek)
en met ooggetuigen en betrouwbare insiders uit Ede en
Renkum, in en buiten de B.S.
De eerste kolom van het drietal dat U aan mijn boek
wijdt, komt blijkbaar voor Uw rekening, en is een bewijs
hoe gemakkelijk men ertoe komt al fantaserend geschiedenis te maken! Uw reconstructie is niet onaardig gevonden,
maar de feiten zijn nu eenmaal anders en veel simpeler!
Jan Peelen, en de schrijver van „'t Begon onder raelkenstijd" zijn broers! Veertien dagen na de crossing waren mij
de feiten al bekend door koeriers — met «wie ik regelmatig
contact had, daar ik als cliché-fabrikant de hele bezettingstijd door mijn" leven geriskeerd heb voor de stempels en
andere vervalsingen (o.a. ten behoeve van de F.C. van de
L.O.!) en 23 Nov. 1944 kreeg ik deze feiten bevestigd en
aangevuld uit de mond van Jan zelf. Direct na de bevrijding
heb ik in Ede, van leden der verzetsbeweging en in Renkum, persoonijk alle aanvullingen verzameld, die ik nodig
had op het zeer bescheiden en summier gehouden mondeling en schriftelijk verslag van Jan.
Ik ben mij van het begin af bewust geweest van 't precaire
van mijn taak, door de nauwe relatie tot de hoofdpersonen,
't moeilijke onderwerp. Daarom heb ik alle ' fantasie en romantiek doelbewust geweerd en mezelf gedwongen eenvoudig objectief geschiedschrijver te zijn. Zelf heb ik meegeholpen door data en onverhulde plaats en persoonsnamen
de controle voor lederen gocdwillenden lezer mogelijk te
maken. Dat doet men niet als men pseudo-geschiedenis wil
.maken.
Vanzelfsprekend zullen er op kleine, wat het geheel betreft, volkomen onbelangrijke detailpunten afwijkingen aan
te wijzen zijn.
Ik zat in Den Haag, en moest alles reconstrueren uit gcj^vens die ik van tientallen zijden ontving. Ik zou een genie
en een tclepaath moeten zijn. als dat niet zo was.
Nu wat de in Uw artikel gesignaleerde onjuistheden betreft:
Het verwondert me dat het U zelf niet opgevallen is, dat
men — met enige kans op succes —■ het slechts gewaagd
heeft op een tiental van het 200 bladzijden tellende boek,
de schoolmeesters vinger te leggen.
En zie dan naar de soort bemerkingen, die in feite neerkomen op bevestiging van de historische waarheid van het
geheel!
Alsof de historiciteit van het boek staat -of velt ntet de
soort shag die in de sigaretten der airbornes zat!! InJandse
of Engelse
Terwijl er bovendien nadrukkelijk staat dat
Jan niet rookt, en ze dus ook niet geproefd heeft!
En de ogenschijnlijk belangrijker aanvallen, op de beschrijving van de crossing. blijken bij nader onderzoek vrijwel
zonder uitzondering onjuist. De Duitsers ■ waren nog terdege op Nol in 't Bos.
Pas eind Februari 1945, nadat ze de Hartense weg en de
lanen van O.N.O. ondermijnd hadden, trokken ze terug tot
achter de blinden stichting in Bennekom.
.Jan zou geen wapens gehad hebben!" Wijselijk spreekt
Uw Edesc relatie maar niet over de meer dan een ton aan
wapens en munitie, die Jan te vervoeren had op de1 fiets,
naar de verzamelplaats, die wel door hem voorgesteld en
uitgezocht ^was!
„Jan is niet meegeweest tot aan de Rijn, maar „slechts"
tot aan de boerderij". Inderdaad, maar U als Amsterdamse
redactie kon ook moeilijk weten dat dat een verschil betekent van enige tientallen meters!!
„Volkomen uit de lucht gegrepen is het verhaal van d?
beide Duitse patrouiliegangers die meegenomen werden."
Bij nadere informatie blijken dat twee Witrussische overloopers geweest te zijn, maar 't bewijst alleen juist ,dc
grote nauwgezetheid van Jan zijn relaas: er waren dus 2
niet-Engelse soldaten bij. Alleen onbekendheid met talen en
uitmonsteringsdetails deed Jan hen als Duitsers klassificeren.
Het vuurgevecht vdat {an niet bemerkt zou hebben, lijkt zo
op het eerste gezicht ook heel ernstig, maar hier heeft Uw
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critische bron twee crossings door elkaar gehaspeld! Hij is
in de war met de mislukte crossing van 10 man. de volgende nöcht, zónder Jan!
Dan de dropping! „Ons werd medegedeeld," schrijft U,
„dat op de aangegeven tijd geen dropping in Ede heeft
plaats gevonden." Jammer, voor Uw schoolmeester met het
rode potlood, maar die dropping was er wèl, bij Edervcen.
Ik heb zelf vier personen gesproken, die de smakelijke bijvulling der containers zelf geproefd hebben! Inderdaad was
Jan er niet bij, maar wel zijn neef Wim Peelen, die wèl
verzetsman in Ede was. Dat is de vrijheid die ik me doelbewust veroorloofd heb, omdat ik den lezer een ibetrouwbaar en ook volledig beeld wilde geven, van heel deze
periode in die streek, en ik anders geen dropping .had kunnen beschrijven. Men leze dus voor Jan: Wim, en door
'deze correctie van 3 letters is „Kameel gezond!" (een slagzin, mij verschaft door een lid van de geheime inlichtingendienst, die zich de slagzin voor Ederveen niet wist te herinneren!)
Het meest pijnlijk getroffen heeft me de venijnige uitval
in het slot, over de mishandeling door S.D. schurken, die
ook volgens U juist zijn weergegeven, doch „misbruikt om
fïeur aan het bock te gevcnl"
Leest' U. redactie, die passage nog eens over in mijn boek.
en vraagt U zich dan eens eerlijk af, of die kwalificatie verdiend isIk heb overal naar beste kunnen getracht alle sensatie en
' effectbejag te vermijden, en zo ergens, dan, juist daar!
Wat zou het inderdaad makkelijk geweest zijn en goedkoop, om met veel pathos een schrijnend realistisch, tranenverwekkend schilderij hierover op te hangen. Ik heb me
bepaald tot een eerlijke, zeer nuchtere weergave van het
sobere mondelinge verslag van meergenoemde Wim Peelen,
ook alweer omdat het tijdsbeeld zonder dat niet volledig
geweest zou zijn.
U knoopt er de insinuatie aan vast, „want Jan was in
die tijd niet een der hunnen, doch rijdt door officiële Duitse
papieren gedekt, officiële voedseltransporten."
Inderdaad heeft de illegaliteit in Ede zich niet bekommerd
om dit werk. Voor dit gedeelte van J^n .zijn werk, kan
het dus géén lof voor zichzelf opeisen. Vandaar waarschijnlijk dat men het tracht neer te halen- Maar voor mij
staat vast. dat deze periode uit Nederlands oogpunt bezien,
belangrijker is geweest en heilzamer, dan Jan zijn hulp bij
de crossing.
Door deze gevaarlijke voedseltransporten, waarbij Jan de
leiding had. heeft hij honderden évacuees, waarom niemand
zich bekommerde, voor de honger bewaard. Flipje zal het
trouwens we! uit zijn hart laten zich in die geest te uiten,
mondeling, tegenover een Renkummer!
Het zou hem slecht vergaan. Anoniem is dat veel veiliger.
Vandaar ook de kwasi terloopse opmerking, waaruit hij
voorzichtigheidshalve den lezer zelf maar de conclusie laat
trekken.
Flipje zelf heeft niets gezegd hoor!
In geen periode uit het boek, heeft Jan persoonlijk meer
gevaar gelopen, dan juist toen. Pas na de publicatie van
mijn boek is me dat ten volle duidelijk geworden, door
mededelingen van anderen, die me verweten, hierin veel te
sober geweest te zijn.
Jan was in zijn dagboek heel bescheiden en vond alles wat
hij deed gewoon en vanzelfsprekend. Zo heeft hij met geen
woord gerept over die keer dat hij op De Keyenberg voor
't vuurpeleton gezet werd, en slechts als door een wonder
aan de dood ontsnapte.
Maar als Jan geen der hunnen was — hij heeft er zich trouwens altijd op beroemd nooit Lid van de verzetsbeweging
geweest te zijn, omdat hij in Ede, althans, teveel achter de
schermen zag dat hem afstootte — in ieder geval, had de
verzetsbeweging hem ook in die periode maar al te hard
nodig, als het op gevaarlijke karweitjes aankwam.
Of is men vergeten de tientallen jongens die zich graag
bij Jan zijn aardappelrooiploeg („door Duits^ papieren gedekt") aansloten, als er razzia's dreigden?
Of die crossers op eigen houtje, die met de („door Duitse
papieren gedekte") transporten met Jan het sperrgebied binnenreden, om ter hoogte van Dehnerust in de bossen te
verdwijnen?
Of die gewonde Engelse kapitein, die met Jan mee zou
gaan, maar achter moest blijven alleen omdat hij de kracht
miste van O.N.O. naar de Rijn te lopen?
Geachte Redactie, ik heb veel van Uw geduld gevergd,
maar ik hoop U overtuigd te hebben, dat ieder puntje dat
in Uw critiek ibestreden werd, toch eigenlijk blijkt een bevestiging te meer te zijn, van de historische betrouwbaarheid van mijn boek, als het tenminste niet door krentenwegers, doch door goedwillende nuchtere mensen gelezen
wordt; dat niemand het recht heeft op grond van de geciteerde critiek ■—' en zeker niet op die toon en die wijze ■—'
de suggestie te wekken, dat ik tuk op copie, geschiedenis
gemaakt zou hebben; en dat ik er eerlijk naar gestreefd
heb, wars van alle sensatiezucht en goedkoop effectbejag,
een betrouwbaar en controleerbaar overzicht te geven van
de veelbewogen maanden tussen luchtlanding en bevrijding,
in mijn geboortestreek, zo goed als onder de gegeven omstandigheden mogelijk was.
Dat daanbij onwillens fouten gemaakt zijn
niemand die
er meer van overtuigd is dan
Uw dv.
G. J. PEELEN.
Ge vraagt veel van onze plaatsruimte, waarde heer Peelen.
Doch wij willen U deze niet weigeren omdat ge het recht
hebt U te verdedigen tegen aanvallen, welke naar Uw
mening niet gefundeerd zijn. Edoch, naar onze smaak hebt
ge daarmede de zaken geen gunstiger aspect kunnen verschaffen.
Zo op het eerste gezicht, ja, dan is men geneigd te zeg-

gen : Ad was wel heel slecht geïnformeerd. Hij is afgegaan op praatjes van een mannetje met een rancuneuse
geest, een zielige figuur, die een triest spelletje speelt.
En G. J. P. is zo welwillend om mij de gelegenheid te
geven achter die zielige figuur weg te kruipen en te zeggen: „Ja, ja, ik ben erin gelopen en mijn informaties zijn
volkomen onjuist."
Maar zover is het nog niet. En onze indruk van Flipje
is een andere dan G. J. P. wil doen vestigen. En bovendien was ons artikel niet gefundeerd op gegevens van
Flipje alleen. We betreuren het, dat G. J, P. zich laat
verleiden stot kwalificaties als hij zich hier ten aanzien van
Flipje permiteert. Daarmede dient hij zijn zaak allerminst.
Dit spelletje heeft veel van het wippen in een speeltuin,
waarbij men zichzelf alleen omhoog kan werken door de
tegenpartij omlaag te drukken. Zulks lust .ons niet. De
schrijver bedenke, dat men in dit geval zelf enigszins in de
lucht komt te hangen.
Wij zien de betekenis er van iets anders. Men kan bij
het wippen het eigen gewicht en ddt van de tegenpartij
afwegen. W^elnu, wij willen wel als tegenwicht op uw wip
fungeren. Daar gaan we dan.
Ge hebt, om uw t^weringen te staven, contact gezocht met
den Engelsen majoor van de crossing, den hoofdpersoon
(uw broer), ooggetuigen en betrouwbare insiders uit Ede
en Renkum. in en buiten de B.S.
Goed, daar zit ge dan met deze mensen aan de ene zijde
van de wip en ge moogt er mijnentwege ook de heren M.
en v. R. nog opzetten. En nu denkt ge op het andere einde
van de plank alleen Flipje en Ad te zien verschijnen. Daar
zitten tot Uw schrik ook Bill en Barend (het tweemanschap, dat de Verzetsbeweging Ede leidde) Jo en Maarten, die een belangrijk aandeel hadden in de crossing. .
En nu zullen we zien of, wat het zwaarst is ook het zwaarst
weegt. Deze mensen waren het, G. J. P., die de crossing
organiseerden. Naar hun gegevens hebt ge niet gevraagd.
't Is dan ook de vraag of ze de verlangde gegevens voor
dit doel beschikbaar zouden hebben gesteld. Nu er onjuistheden rechtgezet moeten worden, stelden we ons de gegevens gaarne ter beschikking en daarop basseren wij ons
verweer.
Ge behandelt enkele van onze bezwaren, die van enig gewicht konden zijn en wilt die v/eer leg gen,
„Nol in 't Bos" bleef tot eind Febr. 1945 door de Duitsers bezet, zegt ge. Welnu, een week aan de crossing
voorafgaande werd het Hotel en de omgeving regelmatig
op verzG> k van Bill uit Ede door de geallieerden onder
artillerievuiur gehouden, zodat zich daar geen Duitser meer
ophield. Van 15 Oct. af was het verlaten. Bill constateerde dit ook persoonlijk op de dag voor de crossing (21 Oct/
Dat was een qnderdeel van het plan.
We spraken wijzelijk niet over de wapens, die Jan vervoeren moest, zegt G. J. P. Inderdaad, dat was verstandig. Men kan soms te goedwillend zijn. Maar het kan alsnog. De schrijver vertelde n.1., dat Jan twintig ritten maakt
met de transportfiets om wapens voor de Airborns naar de
verzamelplaats te brengen. In een keer vervoert hij 20
snelvuurgeweren en hij bemerkt, dat er 400 handgranaten
in een mudzak gaan. G. J. P. spreekt dan ook van meer
dan een ton aan wapens en munitie. Als we aannemen, dat
Jan tien maal met geweren en tien maal met munitie en
handgranaten reed, dan, zouden er dus zeker 200 vuurwapenen geweest zijn. Wat was de werkelijkheid. Men had
in Ede met moeite 16 geweren en, 22 stens bijeengebracht
en (lach niet, lezer) zegge en schrijve 34 handgranaten. Nu
is het natuurlijk mogelijk met 34 handgranaten en een mudzak uit te rekeneC, dat er 400 in moeten gaan.
Maar dat kan G. J. P. toch niet bedoeld hebben. Het is
vanzelfsprekend, dat de Staf op „Nol in 't Bos," die er
niet meer is, met blindheid geslagen werd. Daarom behoeven wij het echter niet te zijn. Heus, wij weten het naar
waarde te schatten als een jongen als Jan, zo plotseling
ervoor geplaatst, prestaties levert als hij deed. Maar we

behoeven ze niet door een vergrootglas te zien. Di^ schietoefeningen van den Engelsen majoor en Jan met geluidloze pistool en sten zijn volkomen fantasie. Er was in het
hele district een geluidloze sten en deze bevond zich bij
Bill thuis. Maar het ding maakte toch nog zoveel lawaai,
dat Bill er bij een oefening zelf van geschrokken was. De
geluidloosheid is hier alleen vereist om de dwaasheid van
dergelijke oefeningen op een dergelijke plaats en op zulk
een ogenblik te camoufleren.
En nu wij het toch over de wapens hebben meteen maar even
de dropping afgehandeld. Wij hebben niet_ ontkend, dat er
bij Ederveen gedropped is. Maar, waarde G. J. P,, die
dropping geschiedde pas veel later. Als ge er belang in stelt
willen we II de juiste datum op. een heel ander tijdstip
ook wel noemen. Het was op 10 Nov. Ge hebt U hier enige
vrijheid veroorloofd.
Ge wekt de indruk, dat het in Februari was en door Jan
dingen te laten beleven, die in werkelijkheid door zijn neef,
wel aangesloten bij de verzetsbeweging, verricht werden.
Kijk. dat zou niet erg zijn, wanneer dit boek een minder
persoonlijk karakter droeg, dan ge het hebt gegeven. Nu
plukt ge uit de stralenkrans van een ander om Jan's
hoofd ermee te sieren. Dat is iets anders dan een correctie
van drie letters.
G. J. P. erkent, dat Jan niet mee geweest is tot de Rijn,
doch slechts tot de boerderij. Maar hij voegt eraan toe, dat
wij dat alleen belangrijk vonden omdat dit slechts een
verschil van enkele tientallen meters betekent. Als we de
stafkaart in het boek goed geraadpleegd hebben, dan moeten het er, voorzichtig geschat, toch wel enkele honderden
zijn. Het grote bezwaar gaat hier tegen het opeisen van
alle eer vopr Jan. De Airborns komen er maar schameltjes
af in Pcelen's boek. In werkelijkheid was het zo, dat ze bij
een militaire tocht als van de boerderij naar de rivier zelf
verkenden, zelf de leiding en de verantwoordelijkheid namen.
De Duitse patrouillegangers zijn nu wit-Russen in Duitse
dienst geworden. Alleen onbekendheid met taal en uitmonstering deed Jan hen als Duitsers verslijten. Om deze opmerking hebben de insiders bijzonder veel schik gehad. W'ant
deze Russen zijn nooit in Duitse dienst geweest en droegen burgerkleren, ze waren bovendien al lang onder de
hoede van de Edese verzetsbeweging.
Ge ontkent het vuurgevecht en beweert, dat dit bij de
mislukte crossing in de volgende nacht. Zonder Jan, gebeurde. Uit een nauwkeurig verslag van de tocht van de hand
van Maarten, die meeging naar de overkant, blijkt dit
echter zonneklaar. En die mislukte crossing. waarde G. J. P.
was niet de volgende nacht, doch op 18 Nov. en ' daaraan
namen plm. 90 mah deel. De dropping bij Ederveen geschiedde om deze crossing mogelijk te maken.
De passage over de mishandelingen door S.D.-schurken op
de ..Wormshoeve" is volkomen bezijden de waarheid en
wij kunnen daarin niet anders dan een misbruik zien. En dit
werd ook in ons eerste commentaar duidelijk naar voren
gebracht.
Het schrijnende zit hier in de tegenstelling tussen de houding van Jan en het gebeurde daar. Want — en dit is heel
belangrijk, Peelen grondt het laatste deel van Jan's werk
op de officiële dagrapporten dienaangaande. En als wij
die nagaan, dan komen er voor ons nog veel meer vraagtekens in dit boek te staan en vragen wij ons af of G, J,
P. het inderdaad kan verantwoorden als hij over deze periode
als over een uit Nederlan'ds oogpunt zo belangrijke en heilzame tijd spreekt. Noemt men dat de Duitsers officiële
papieren ontfutselen als men officieel voor de NSDAP rijdt?
M^n fourageerde de ..Marienhof" en zag daarnaast ook
kans veel andere dingen te doen. Doch G. J. P. zal ook
wel weten, dat de verzetsorganisaties, waartoe hijzelf toch
ook wil gerekend worden, den Mof elke hulp weigerden,
ook al dreef men zichzelf daarmee in de ellende. Anders
kan hij de Spoorwegstaking ook wel veroordelen. En als
dit alles niet voldoende mocht zijn, heeft dan het feit, dat
in deze rapporten melding wordt gemaakt van het feit, dat
deze zelfde dienst, van welke vervoerdienst Jan commandant
werd. bij de registratie van mannen op 23 Oct.. schrijfmachines en ander registratiemateriaal voor de Moffen vervoerde?
Dat de verzetsbeweging ook toen van Jan's diensten gebruik maakte, is niet juist. Dat er ..crossers op eigen houtje"
met hem meegingen en jongens aan razzia's trachtten te ontkomen, door zich bij hem aan te sluiten ging niet van de
verzetsbeweging uit. Eenmaal is er sprake geweest van het
laten meerijden van een Eng. officier (geen kapitein doch een
brigadier). Doch er ligt nog wel enig verschil tussen het
voor dit doel gebruik maken van een Duitse dienst of zelf
in Duitse dienst te rijden, al doet men dan misschien ook
maar voor 10 pCt werkelijk dienst voor de Duitsers.
Het spijt ons. mijnheer Peelen. doch wij misten
ds beschrijving van de ware verzetsgeest. En
ons dit, waar ons uit Uw weerwoord bleek, dat
in de afgelopen jaren mee in onze rijen gestaan

in Uw bock
temeer spijt
ge toch zelf
hebt. Ad.

De redactie had het voorrecht enkele inlichtingen
te krijgen ter oriëntering over het verzet in Nederlands-Indië. Bij velen in Nederland leeft de
gedachte, dat in Nederlands-Indië geen verzet gepleegd is tegen de Jappen. Dat is beslist onjuist.
Zo zijft b.v. voor Java reeds 1400 gevallen illegale werkers geregistreerd. Er zullen er vermoedelijk nog meer zijn, maar de moeilijkheden op
Java maken registratie buiten het gebied, dat onder controle staat van de Nederlands-Indische regering, onmogelijk.
Dat is dus een zeer groot aantal en de lezer zal
er- wel benieuwd naar zijn in welk opzicht er dan
verzet in Indië gepleegd is, en wie dat verzet
pleegde.
Dat waren Nederlanders binnen en buiten de concentratiekampen, Javanen en vooral Ambonnezen
en Menadonezen. Verder waren dat Amerikanen
en Australiërs, die in Indië achtergebleven waren
en verder mag niet vergeten worden het verzet
van de Chinezen.
;
Reeds zeer spoedig na de inval ontstond er een
sociale organisatie; die in Batavia onder leiding
stond van Dr. Kramer en op de factorij onder leiding van P. Colijn. Zoals bekend werden vrouwen
en kinderen, gescheiden van hun mannen, geinterneerd. In de kampen van deze vrouwen was
groot gebrek aan voedsel en geld, en de organisatie was er vooral op uit, hierin langs geheime wegen te voorzien. De Nederlanders, die buiten de
kampen in deze organisatie zaten, beschikten vanzelfsprekend over echte of valse „Ausweise", aldaar „Pendafteran" genoemd.
Deze organisatie stond in nauw contact met de
militaire organisatie, die op het oog had, alle"
oud-militairen in verband te houden. Hierin zaten
ook veel Ambonnezen en Menadoqezen. Deze hebben overigens in alle verzetsorganisaties een buitengewoon belangrijke rol gespeeld en het is goed,
dat het Nederlandse volk eens gaat bedenken,
wat het met name aan deze trouwe medeburgers
in ons gemenebest te danken heeft. Dit geldt natuurlijk voor allerlei groepen Indiërs, maar het
is toch opvallend, dat deze twee groepen steeds
weer speciaal genoemd worden.
Van de vele personen, die in deze militaire or■ ganisatie een leidende rol speelden, noemen we
Kapitein de Lange in Bandoeng en den Heer Werning, hoofd van een geheime zender in Buitenzorg.
De militaire organisatie stond in nauw contact
met de Chinese verzetsorganisatie, die in rechtstreekse verbinding stond met Tsjang Kaï Tsjek.
Zeer belangrijk waren de querillatroepen in de
bergen. Gewapende Hollanders, inlanders, Australiërs en Amerikanen hadden zich in groepen in
de bergen teruggetrokken, teneinde van dienst te
zijn bij de herovering van Indië, die men binnen
zes maanden verwachtte. Verschrikkelijk is het
lijden geweest, waaraan die mensen in de drie en
een half jaar, waartoe die 6 maanden zijn uitgegroeid, hebben blootgestaan Er ontstond natuurlijk op de duur gebrek aan alles en er is niet
veel verbeelding voor nodig om ons voor te stellen, hoe de hygiënische toestand en de voedseltoestand bij deze troepen na jaren was.
Hun actieve werk bestond in sabotage, vooral op
treintransporten, uitvallen op Japansche stellingen en spionnage in de „Kempetai", de Japanse
S.D.
Vermelding verdienen uitvallen op de Japanse
stellingen te Poedjang, Babo en Blitar. Om een
voorbeeld te noemen van de wreedheden der Japanners vermelden we, dat bij een dezer uitvallen 60 Australiërs gevangen genomen werden, die
door de Japanners in manden in zee verdronken,
werden.

Tenslotte mag 'niet onvermeld blijven de organisatie van het verzet in de concentratiekampen.
Men verzamelde daar wapens en men had er soms
zelfs zenders in gebruik. Deze organisaties bereidden zich vooral voor op een werkzaam aandeel bij de bevrijding.
De Indiërs en vooral.de Ambonnezen en Menadonezen hebben ook na de bevrijding nog belangrijk
werk kunnen doen in het beschermen van concentratiekampen en interneringskajnpen tegen de
extremisten. Ook voerden zij voedsel aan voor deze kampen.
Wij hopen, dat deze, zij het nog zeer summiere
gegevens over het verzet in Indië, zullen bijdragen
om een leemte in de kennis van zaken in Nederland, betreffende Indië in de bezettingstijd te vullen.
In verband met het grote aantal verzetsslachtoffers is in Indië een soort zusterorganisatie van de
Stichting 1940—'45 opgericht, de F.I.W.I., de
Federatie van ex-Illegale Werkers in Indië. Terzelfdertijd is in Nederland door gerepatrieerden
de Bond Indisch Verzet opgericht. Deze laatste is
thans als een zelfstandige afdeling in de F.I.W.I.
opgenomen.

H. v. R.

Waarom doen de KP-ers
daar niets aan?
Mijn 5-jarige zoon leeft momenteel in de periode, waarin
hij lichamelijke krachten tegen elkaar afweegt. Bij het
zien van een vriendje, vraagt hij zich af: ,,of ie hem
hebben kan" en in twijfelgevallen probeert ie met een
robbertje vechten aan de weet te komen, of hij nu wel
,,sterker" is.
In gevallen, die hij zelf niet langs proef-ondervindclijke
weg kan uitvinden, moet pappie uitkomst brengen en
antwoord geven, op vragen als:
,,Is een Tommie sterker dan een Canadees?"
..Is een Mof sterker dan een Tommie?"
,,Is een KP-er sterker dan een Mof?"
Onlangs bezocht ik met hem een Katholieke kerk. Zijn
oog werd getroffen door een van de Kruiswegstaties,
voorstellende: de val van Christus onder het Kruis.
Op die muurschildering komt een Romeins soldaat voor,
in malienkolder, die met een geselrocde slaat naar de
liggende Christusfiguur. Op de vraag van zoonlief:
„Waarom slaat die man met die ijzeren jas aan?" wist
ik niet anders te antwoorden dan:
,.Hij is boos, omdat Onze Lieve Heer niet gauw genoeg
opstaat".
Even keek hij donker voor zich heen en flapte er toen
uit:
,,Waarom doen de KP-ers daar niets aan?"
'k Heb 'm een zoen gegeven en gezegd, dat ie een
fijne kerel was. Misschien overdreven, maar
bloed
kruipt nu eenmaal, waar het niet gaan kan.
JOOP.

ïlaq, rdel faqA&pm
"\
Door een abuis van de Redactie is van dit, In
No. 44 van ,,Dc Zwerver" geplaatste artikel*
een belangrijk stuk weggevallen. Hat artikel
wordt thans in zijn geheel, maar zonder bet
commentaar der Redactie herplaatst.

Het is niet omdat Iemand rijn houding in bezettingstijd tracht
goed te praten, dat doen alle Nederlanders op het ogenblik,,
de N.S.B.-ers Incluis, dat we de vinger willen leggen op
een publicatie uit de laatste tijd. Iedereen tracht zijn positie
zo sterk mogelijk te maken en daarom doet men een beroep
op de verzetsgeest tot voor het Internationale Tribunaal te
Neurenberg toe.
Dat is dus niets ongewoons.
Maar het is omdat ons verz ets motief wordt aangetast, omdat
men In het goedpraten van eigen standpunt, de handelwijze,
van de anderen ,,onnozel, dom. tot op het misdadige af"
noemt.
We doelen hier op een publicatie van het dagblad ..De
Standaard", dat zijn houding in de bezettingsjaren tracht te
verdedigen In een brochure van 16 pagina's en die aan alle
oud-abonné's werd toegezonden.
Hierin lezen we op blz. 10:
„Het feit van de bezetting alleen maakte ons yolfc na
de formele capitulatie van den opperbevelhebber, die
door H.M. de Koningin met de hoogste staatkundige
volmachten was toegerust, naar ons inzicht irtct gerechtigd allerlei verzet en sabotage te plegen. Eerst
toen, in strijd met alle beloften en met alle voorschriften van het landoorlogsreglcmcnt, die ten doel hadden
de bevolking van bezet gebied te beschermen tegen
ongerechtigheid van den bezetter, een terreur op ons
volk werd uitgeoefend, zonder weerga, was verzet niet
alleen geoorloofd, maar plicht. Daarna kwam de wijziging in de militaire toestand door de op 6 Juni 1944
aangevangen invasie, die alle krachten tot verzet opriep
tot medewerking aan onze bevrijding.
Daarenboven, de sabotage — men vergete dit niet '—"
richtte zich in de eerste jaren voornamelijk op vernietiging van voedsel e.d. Het ging Immers toch naar Duitsland. Deze handelswijze was onnozel en dom, op het
misdadige af".
OPPORTUNISME.
We zullen ons met verbazing afvragen, hoe mensen, die
principieel willen denken en die een brochure schrijven om
hun houding tijdens de oorlog principieel te verdedigen, deze
dingen kunnen neerschrijven. Het betekent dit, dat als we
binnen afzienbare tijd weer eens bezet gebied worden, en
deze mensen een leidende rol zouden vervullen, ze het opnieuw verkeerd zouden doen. Het standpunt dat hier wordt
verkondigd Is zuiver opportunisme: eerst dan handelen als de
doelmatigheid blijkt.
In de oorlog is gebleken, hoc ontzettend veel van deze mensen er zijn geweest. Ook in de christelijke levenskring. Het
ging om het redden wat te redden was. Men zag den bezetter als overheid, die men had te gehoorzamen en waartegen
geen verzet geoorloofd was. Eerst toen bleek, dat deze bezetter het oorlogsrecht met voeten trad, en dat constateerde
men In het algemeen eerst in 1944, en toen, de Invasie kwam,
werd verzet plicht.
Voordien was het dus dom onnozel, dom en op het misdadige af. Het standpunt van de Septerabcr-artisten.
Gelukkig hebben de mensen van het verzet het anders gezien. Op dit punt herinneren we ons het moedige principiële
artikel van Prof. Mr. V. H. Rutgers over het karakter van
het oorlogsrecht. Het landoorlogsreglement, zo was zijn betoog, bindt niet de onderdanen van het bezette gebied, doch
de bezettende macht, die zich bij de uitoefening van de bezetting gebonden zal weten aan de n.v. beperkingen, en dan
volgens de bekende artikelen.
Dat wil dus dit zeggen, dat verzet tje allen tijde gerechtigd is.
evengoed als we het recht van maatregelen daartegen van
de zijde van den vijand móeten erkennen. Handhavingi van
rust .en- orde iegt hem dat op. Het landoorlogsreglement
gaat daar trouwens ook van uit als het spreekt van den
„vijand", die het land heeft bezet.
Bezetting maakt een oorlog niet ten einde, zelfs capitulatie
van het leger doet dat niet. Wij blijven in oorlog en staan
tegenover den vijand. Welnu, een vijand is geen overheid
en dat bepaalde onze houding. Een vijand moet benadeeld
worden, waar mogelijk, sabotage tegenover hem is plicht,
werken voor hem is^ plichtsverzaking en ongeoorloofd. In
volle oorlogstijd en In gevechtshouding spreekt het sterker:
dan schiet je hem dood.
Trouwens, zelfs vanuit het standpunt van ,.De Standaard",
dat we niet aanvaarden, moet geconstateerd worden, dat hij
vier jaar te laat was met zijn ..verzet".
Immers, was de verraderlijke overval van 10 Mei 1940, zonder voorafgaande oorlogsverklaring, al niet een flagrante
echending van het oorlogsrecht? indien ,,Dc Standaard" op
zijn standpunt principieel had willen zijn. zou hij vanaf dat
moment de verzetshouding In hebben moeten nemen. Onder
leiding van Dr, Colijn heeft men dat ook Inderdaad gepoogd,
doch na de loslating van dezen hoofdredacteur en de aanvaarding van Max Blokzijl als dwarskijker. was men totaal
van dat chaplter af. In het begin van de bezetting was er
reeds veel meer, dat in directe strijd was met het landoorlogsreglcmcnt. Wij denken aan de Jodenmaatregelcn, aan
de opgelegde boeten en zoveel andere dingen meer. Om deze
redenen ook was toen reeds sabotage en verzet tegenover
den vijand plicht. Niet in de latere jaren en niet na September 1944, doch vanmeetaf. Niet om de doelmatigheid, doch
om principe.

,,De Standaard" had dit trouwens kunnen weten, als hl)
geluisterd had naar het woord van onze wettige soüverelne.
H.M. de Koningin, die reeds in 1940 tot verzet opriep.
Dan had hij niet tot in 1944 de Duitsers als wettige overheid
verdedigd en dan zou hij illegaal werk nooit „spelen met
vuur" hebben genoemd.
NIET OP DE HOOGTE.
Blijkens de laatste alinea van het gewraakte citaat blijkt de
schrijver van de Standaard-brochure ook niet met het verzet
op de hoogte te zijn. ,,In de eerste Jaren bestond het verxet
in #hoofdzaak In het vernietigen van levensmiddelen" zegt hij.
Wal een Illusie. Juist in de eerste jaren gebeurde dat niet.
Die Jaren hebben we benut voor' de oproep tot principieel
verzet. Toen heeft de versterking van de geestkracht van ons
volk plaats gehad en daarop groeide geleidelijk aan ons verzetswerk van L.O., LKP.. „Trouw", Schoolverzet, enr.
De schrijver zegt wel niet. dat dit onnozel en dom was.
maar dit was toch het door hem als ongeoorloofd gequallflceerde verzet. Toen waren de eerste IS doden reeds gevallen
en de 72 reeds gefusilleerd. De Indische gijzelaars zaten al
maanden, die van de A.R. partij eveneens. Schouten was al
ten tweede male In de gevangenis en het Vaderlandse Comité (In wording) al gegrepen. Toen was er al: het "verzet
tegen de jodenmaatregelcn. het verzet van de A.R.-partij, het
verzet tegen de gelijkschakeling van de vakbonden, de artikelen van Prof. Schilder in „De Reformatie", het verzet
van de scholen, de eerste getuigenissen van de Bisschoppen.
„Vrij Nederland" draaide, het viel alles In de eerste Jaren.
Het andere was er niet, dit wel. dus dit noemt „De Standaard" onnozel, dom. op het misdadige af.
Het blijkt maar al te duidelijk, dat.„De Standaard In het
geheel niet heeft begrepen, wat er woelde en werkte achter
de verzetshouding van onze mensen, omdat hl) zelf opportunistisch en niet principieel handelde.
ONS VERZETSMOTIEF.
Er Is een ding. dat erger Is In heel deze argumentatie van
,,De Standaard". Dat is, dat men het karakter van de oorlog en daarmede het verzetsmotlef nu nog niet begrijpt. De
oorlog van 1940 was geen militaire botsing zoals in 1914—
1918. Achter de Duitse legers aan rolde de ideologie van het
Nat. Socialisme over ons land en op de dag van de capitulatie, 14-Mei 1940, begon in Nederland de gelijkschakeling.
Het zij ons vergeven, dat we dit van meetaf niet zagen, enkele uitzonderingen daargelaten. Maar toch was het zo.
Dit Nat. Socialisme, dat met de kracht van de Duitse wapenen werd gevestigd, was duivels in heel zijn opzet.
De „terreur zonder weerga" was niet alleen, zoals ,,De
Standaard" suggereert, een gevolg van het overtreden van
het landoorlogsregement, doch het was tevens goddeloos
systeem. Jodenvervolging, rechtsverkrachting, agressie zonder
oorlogsverklaring, mishandeling en concentratie-kampen waren er de consequenties van.
Toen het kwam behoefden wc ons niet te verbazen. We wisten het. Daarom: was. elke medewerking aan de Duitse dienst
medewerking aan den duivel en daarom moest het „neen"
over de gehele linie weerklinken.
Het is daarom, dat wij een blad als ..De Standaard" zo
graag principieel zouden hebben willen zien, om te weigeren
alles wat naar het nat. socialisme zweemde. Dan was hij verdwenen. Men kan nu wel heel vroom zeggen, dat men veel
niet opnam, doch men schame zich over wat wel werd opgenomen. Of herinnert men zich op 31 December 1942 het oudejaarsartikel van Dr. Seyss Inquart niet meer met het duivelse
slot: „Hem {den Führer) Is alles gegeven, den Führer heil!"
Het stond in „De Standaard" op de voorpagina. Ons verzetsmotief was, dat wij niet stonden tegenover Duitsland,
doch tegenover het Nat. Socialistisch beginsel van de totalitaire staat. Zoals we nu het communisme afwijzen, zo wezen
we destijds als anti-christelijk het Nat. Socialisme af. Wij
weigerden allesl Dat ,,De Standaard" dit nu nog niet ziet,
dat is erg. Dat wil zeggen, dat zij bij een eventuele volgende
gelegenheid nog eens zou trachten een „reddingspoging" te
doen. We hebben daaraan geen behoefte. Wat we behoeven
Is een houding, die door principe en niet door opportunisme
wordt bepaald.
Deze krant wil nu terugkeeren. Het kan omdat geen enkele
wetsbepaling in Nederland het verbiedt. Doch wc houden
ons hart vast als dit de lijn wordt, waarin straks ons' volk
politiek zal worden opgevoed. Wij hopen echter, dat de
vroegere abonné's dit opportunisme zullen voorkomen.
Barendrecht.
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EDENKTEKEN
GESNEUVELDE

STOOTTROEPERS
Maanden geleden kwam bij enige jongens van de Stoottroepen de idee naar
voren, dat het toch goed en noodzakelijk zou zijn ergens een plaats te hebben, waar zij blijvend hun gesneuvelde makkers zouden kunnen gedenken.
Niet echter het gedenken alleen zou
de hoofdzaak moeten worden. Dit gedenkteken zou tevens het Nederlandse
volk moeten tonen, wat de „soldaten
van het eerste uur", na een nooit gekende en hopelijk ook nooit meer mee
te maken bezettingstijd, voor God, Koningin en Vaderland gedaan hadden
en op welke wijze zij tot het laatste
toe hun plicht hadden vervuld.
Toen de idee vastere vormen had aangenomen, bleek al spoedig, in welk een
behoefte een dergelijk monument zou
voorzien. Dit is weer overduidelijk en
prachtig gebleken op de eerste herdenkingsdag, die Zondag 13 Oct. j.1. te
Leeuwen-Beneden werd gehouden.
Bij het verder overwegen van dit plan
kwamen natuurlijk diverse moeilijkheden naar voren, waarbij ook gevoelsargumenten een rol speelden.
Maar
steeds bleef het uitgangspunt: Het oprichten op een bepaalde plaats van
een gedenkteken voor alle gesneuvelde
Stoottroepers,
die ■ als
vrijwilligers
dienst namen.
De keuze van de plaats, waar het monument (dat de vorm van een kapel
krijgt) zou komen — in de kloostertuin
der Zusters te Leeuwen — gaf geen
moeilijkheden. Er zal zeker niemand
zijn, die een plaals kan bedenken, waar
een dergelijk monument beter tot zijn
recht zou komen dan hier. Hierbij diene men té bedenken, dat de tuin van
het klooster gelegen is aan een nieuw
geprojecteerde rijksweg, zodat dus het
front van de kapel aan deze weg komt.
De besprekingen met den Pastoor, de
Moeder-Overste en den Burgemeester
ter plaatse voerden dan ook tot volledige overeenstemming en algehele medewerking.
Intussen is ook begonnen met de inzameling van gelden voor deze kapel.
Er is veel geld voor nodig. Omtrent de
stand van zaken zal eerlang weer in
dit blad worden geschreven, evenals
spoedig de ruwe begroting, samenstelling van het comité enz. zullen volgen.
De architect zal de heer Grips uit
Vught zijn.
De kapel zal en moét er komen. Helpt
dus allen en vormt, ieder in eigen
plaats, kleine werkcomité's. Geef dit
op aan onze administratieve man Leo
van Druenen, „De Hut", Lieshout en
stort alle gelden, met vermelding . van
„voor de kapel Leeuwen" spoedig op
giro no. 270897 van onzen „centenman" A. Jenken, Van Spaenstr. 5, Nijmegen.
Zet al Uw mensen en U zelf aan het
werk, bedenkt, waarom en waarvoor
het geschiedt en „het sal waerachtig
wel gaen".
SJEF DE GROOT.
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HENDRIK;ERNST DE HAAN
(Lange Henk)

Geb. 4 Mei 1920 te Batavia JS.0 ^Tndii
In 1938 kwam de familie de Haan met verlof uit Nederlands Oost-Indiê in Nederland. Toen zij in 1939 scheep gingen, bleef
Henk in Nederland achter om zijn studies
te voltooien. Hij maakte de oorlog Mei
1940 mee. Verbetenheid lag op lijn gezicht,
toen hij hoorde van de capitulatie.
Spoedig volgde toen de overval en ondergang van Indië, zijn geboorteland. Hij studeerde in die tijd nog wel, maar zijn hart
was er niet bij.
Bij de studentenrazzia's in Febr. 1943 dook
Henk onder bij zijn oom in Loppersum, waar
hij al spoedig in contact kwam met Harm
Molenkamp. Toen zijn verblijf bij zijn oom
niet meer voldoende veiligheid bood, kwam
hij bij de ouders van Harm in huis.
Aanvankelijk nog studerend, gaf hij al
gauw zijn krachten aan het plaatselijk verzet
en gewaardeerde krachten. Rustig,
fors, krachtig ging hij zijn weg. Menig
plan, door hem ontworpen, bleek uitvoerbaar te zijn. Menige moffenknecht, politieagent en bewaker mofesten hun vuile judashandjes opsteken, wanneer Henk, het liefst
vooraan, een gemeentehuis of distributiekantoor binnenstapte.
Zijn geliefde wapen was een ouderwetse
koevoet; geen deur, geen raam en geen
kluis, bleken dan bestand tegen zijn grote
kracht. Met recht werd hij genoemd: „De
stoottroeper der Groninger KP". En wanneer zijn meisje, Beppie, hem er aan herinnerde, dat zijn leven voortdurend in gevaar was, dan was zijn rustig bescheid:
„Beppie, ik moet dit doen, betris mijn
plicht, ook tegenover mijn ouders!"
Toen kwam 21 Juli 1944. Na een geslaagde overval op het distributiekantoor te
Slochteren, werd Henk het slachtoffer van
verkeerd geïnterpreteerde plichtsbetrachting van Nederlandse ambtenaren. Met een
gedeelte van de buit vertrok hij naar zijn
onderduikbasis te Eenum. Bij hem waren
Jan Lever en Kees Roeiers. Een half uur
later stopte plotseling een auto van de SD
voor het huis van Molenkamp; de jonfrens
doken weg in een bosje in de tuin. Deze
bood echter te weinig dekking en ze werden ontdekt. Dan volgde: vuurgevecht; pistolen leeg, vluchten. Automatisch vuur van
de SD achterhaalt hen. Hendrik Ernst de
Haan en Jan Lever vallen neer. Hun bloed
kleurt het wuivende riet van de Groninger
sloten.
Twee jonge kerels vol idealen, vol vrijheidszin, vol gloeiende ijver voor Vaderland en Volk sterven aan de rand van een
poldersloot, als honden neergeschoten. Kees
wordt gearresteerd, hij sterft later in een
Duits kamp.
Geliefden gingen en treurenden bleven
achter, doch niet als degenen, die treuren
en geen hoop hebben. Dit geldt ook voor
jou, Beppie, die hoop moet ook jouw leed
verzachten. Henk, broeder, vriend, weinig
waren je woorden, maar in je daden zullen
wij ons voorbeeld zien en doorzetten.
H. B.

HARM MOLENKAMP
(Anne)

ALBERT JAN ROZEMAN

Geb'. 29 Januari 192J te Zeerijp, Gr.
Het is niet zo eenvoudig om in dit kort bestek
weer te geven datgene, wat Harm Molenkamp
dreef tot het verzet.
Was het zijn rechtsgevoel dat hem dreef? Was
het zijn overtuigd Christen zijn? Ik geloof van
beide.
In de Meidagen van 1943 was het Harm, die niet
stil kon blijven zitten, doch door een contact in
de stad Groningen al spoedig de leiding had van
een uitgebreide, eerst plaatselijke verzetsafdeling.
Er werden kranten rondgebracht. Stencils met
nieuws verspreid, bonkaarten bezorgd enz.
Al spoedig bleek het dorp Eenum (Gr.), _ waar
Harm woonde, te klein te zijn voor zijn jonge,
bruisende activiteit. Wie heeft den Groninger
LO- en KP-Harm niet gekend? Waar je ook kwam
overal ontdekte je Harm of zijn werk. Zijn opgeruimde lach, zijn jeugdige vrolijkheid werkten
aanstekelijk voor hen, die wel eens in de put zaten.
Toen
31 Januari 1944; overval van de S.D.
op zijn ouderlijk huis. Harm en de anderen (Klaas,
Griet, Otto, Karel en Lange Henk) het veld in.
Niemand werd gegrepen. Alleen Harms vader
werd meegenomen. Gelukkig kwam deze veertien
dagen later weer vrij, na zware verhoren en mishandelingen. Hij had niets verteld. Het ergste was
toen voor Harm, dat de S.D. zijn verloofde Alie
arresteerde en naar Vught bracht. Wat een zorgen heeft Harm toen gehad. Wat haastte hij zich
om in Vught contact te zoeken en het duurde maar
heel kort of Harm had dp verbinding gelegd tot
in het kamp.
Persoonlijk heeft schrijver dezes de ervaring hoe
een grote steun Mevrouw Temminga hierin is geweest. Toch liet Harm zijn ander werk niet los.
Integendeel; steeds meer begon hij zich te ontplooien als een LO-er van formaat. Thuis kon
Harm niet meer komen dan met levensgevaar.
Eén keer is hij nog in zijn ouderlijk huis geweest.
Bij het afscheid gaf zijn moeder hem dit mee:
„Waartoe die bange zorgen;
Wie toch bestuurt ons lot?
Moet gij Uw ziel zo plagen?
Hebt gij geen trouwen God?
Want morgen, ook morgen,
Zal Hij weer zorgen."
Het was Harm die zei: „Nu Moeke, tot de vrede
en anders
bij Jezus!"
Het is nu toch heerlijk voor Pa en Moeke Molenkamp om met deze vaste afspraak van hun enigen jongen het leven in te gaan.
30 September 1944 werd Harm gegrepen. De
Grüne Polizei hield een uitgebreide klopjacht in
de bossen van Anlo, waar Harm met vele anderen een hut bewoonde. Tezamen met Gerard Oosting en Jaap Bruggema liep hij de Grüne in handen. Naar Assen; Groningen, ScholtenshuisLehnhof. Verhoor., mishandeling, niets bekennen,
fiere houding, zijn ondervragers ondervragen en
terechtwijzen, gunsten weigeren behalve één n.1.
een peer. Deze gaf Harm later in de cel aan
Jaap Bruggema te eten, die zelf al niet meer eten
kon. Zb was Harm; ook in 't kleine trouw tot in
de dood.
Toen kwam de vroege morgen van 12 October
1944. Ergens op de Drentse hei,staan mannen,
zo juist aangevoerd uit Groningen. Dan knallen
schoten. De Drentse bodem kleurt zich rood van
het bloed dat hier uit 17 jonge levens wegvloeit.
En nu? Wij moeten het geloven hoe moeilijk het
ons ook gemaakt wordt: Toch waren zij en ook
onze Harm in dit opzicht meer dan overwinnaars.
H. B.

Het is nu al meer dan twee jaar geleden,
dat Albert Rozeman in de duinen bij Overveen werd gefusilleerd. Twee lange en veelbewogen jaren,, die evenwel niet voldoende
zijn geweest om zijn nagedachtenis te doen
verflauwen in de kringen van hen, die
hem gekend hebben.
Juist deze tijd met zijn moeilijke principiële
vragen maakt het missen van Albert zo
voelbaar; hij was degene geweest, die
voor de jonge vrienden, welke hjj in zo
grote getale bezat, een zuiver oordeel had
kunnen vellen over de ernstige vragen, die
tegenwoordig gesteld worden.
Als voorzitter van een jongelingsvereniging
rekende hij het tot zijn voornaamste taak in
de bezetting de leden op te wekken tot verzet tegen den vijand. Persoonlijk zorgde hij
voor de adressen waar ze konden Onderduiken.
Deze en dergelijke eigenschappen maakten
van Albert den waren verzetsman; van hel
begin van de bezetting af wierp hij zich op
alle terreinen met ijzeren wilskracht in de
verzetsstrijd en wist hij steeds de voorlichting te geven die van de zijde,- waarvan ze
verwacht kon worden, onuitgesproken bleef.
Logischerwijze was hij zo al spoedig ééa
vari de voornaamste illegale werkers in zijn
woonplaats Hoogeveen.
De wekelijkse vergadering van de L.O.
werd, ondanks het feit dat hij de jongste
van de medewerkers was, meestal door hem
gepresideerd. Door zijn toedoen werd het
huis van zijn vader het centrum van allerlei ondergronds werk. En hoewel deze zeer
goed bekend was met het risico, was het
hem een dagelijks weerkerende vreugde
mensen, die actief aan de ondergronse
strijd deelnamen, om zich heen te hebben.
Steeds vuurde hij ze aan om de strijd toch
voort te zetten tot het uiterste. Hierbij
vergat hij echter nooit er op te wijzen, dat
er gestreden werd voor een heilige zaak,
een zaak waarvoor het de moeite was ren
strijd op leven en dood te voeren: de instandhouding van Christus Kerk tegen het
moderne heidendom van den bezetter.
Tenslotte heeft Albert in cftze strijd het
grote offer moeten brengen van zijn nog
jonge, maar zo vruchtbare leven. Zijn laatste brieven getuigden nog van zijn zorg
voor de vrienden, waarmee hij werkte;
nogmaals maande hij ze aan toch voorzichtig te zijn in werk en streven, terwijl hij tevens een getuigenis gaf van zijn levend geloof, dat ook aan zijn medegevangenen nog
tot grote steun is geweest.
Als een rijpe vrucht in Gods boomgaard is
Albert gevallen om in te gaan in de Eeuwige Voorraadschuur van zijn Koning.
Wij echter verloren in Albert een trouwen
vriend en een principieel denkend mens,
dien wij nooit zullen kunnen vergeten.
NICO.
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KANKEREN.
Volkomen eens ben ik het met C.C. die gnder bovenstaand
opschrift in onze rubriek van 2 November schreef en ook de
anderen zullen wel van dezelfde gedachte zijn. „Een soldaat
moet eens kunnen spuien". Juist, zo is het precies! Eens
loopt de maat wel eens over. En als we dan mopperen, dan
behoeft een buitenstaander nog niet te denken dat het bij ons
niet ,,botert". Zoals de Comp. al met zovele moeilijkheden
te kampen heeft gehad, zo weten wc ook dat de regeling van .
het nazenden der gelden niet aan ons ligt, maar dat die
regeling van hogeraf komt. De feiten zijn toch in elk geval
deze, dat Wij recht hebben op dat geld. En of er nu al eerst
een kledingsvermissingsrapport ingeleverd moet worden doet '
aan de zaak niets af. Dat geld is ons geld en ons geld alleen, geen ander heeft daar recht op. Betalen moet men ons
toch. dat zal wel blijken. Ook moet men niet denken als wij
eens mopperen, dat de geest eruit is. Niks hoor, ik mopper
wel eens, veel zelfs, maar als het moet ben ik weer van de
partij. En wat het kankeren overigens betreft, och. sinds
enige weken lees ik de ..Haagsche Post" en als je die le;est
word je optimist. Hoor slechts, wat in één der Sept.nummers
geschreven wordt, overgenomen uit de Times:
,.Aan den oud-soldaat Edward H. Denny' werd heden
de som van 93 pond' toegewezen voor reiskosten, door
hem voorgeschoten aa(i de regering. Hij wachtte hierop
sinds 1899. toen hij de militaire dienst verliet op de
Philippijnen, na te' hebben meegevochten in de SpaansAmerikaanse oorlog en grote moeite had om thuis te
komen".' ■ '
Is dat nu niet om' optimistisch te worden? Wiij wachten pas
bijna 3 maanden op ons geld. Die soldaat wachtte bijna een
halve eeuw,. En we hebben nog lang' niet het jaar 2000. Dus
hebben we nog 'niets te mopperen. O zo! En z'ingen daarom
vrolijk: ,,En van je hela, hola, houdt er de moed maar in"
enz. enz.
(H.D.). Intussen is van verschillende mensen bericht binnengekomen, dat zij geld heooen ontvangen. Voor zover we hebben kunnen nagaan, zijn de eerste zendingen 29 October verzonden. Men mag dus. redelijk verwachten, dat nu ieder
spoedig in het bezit is van het hem toekomende. Echter zitten
we dan nog met die ƒ 200.— kiedinggeld. Dat was ons toegezegd en later is deze belofte weer ingetrokken. Maar het
is ons bekend, dat er hier en daar kledinggeld is verstrekt
aan hen, die pas op 9 Mei 1945 in dienst traden. In verband
hiermede is door één onzer een gezegeld stuk, na door eên
advocaat te zijn opgesteld, naar den minister gezonden. Bij
wijze van proef is dit gedaan. Zodra we iets naders weten,
volgen natuurlijk verdere gegevens.

HOE IK BIJ DE COMPAGNIE KWAM (S).
Het was op een zonnige namiddag dat ik mij meldde op het
Comp.bureau aan de Garst te Winschoten. Nadat ik voor
de te3tcommissie verhoord was en ,. zuiver" was bevonden,
verwees men mij naar de school waar de Comp. haar legering had. De ontvangst daar verliep geheel anders dan ik mij
voorgesteld had, maar hoe dat kwam zult U aan het slot wel
horen. Ik kwam dan aan het hek waar de schildwacht stond
en deze hiefd mij staande. 'Nadat ik hem het doel van mijn
komst uitgelegd had. zei hij, ,.Zo. dus je wilt soldaat worden. Ga dan eerst eens in de houding staan, hakken tegen
elkaar, kop omhoog". Toen ik hem wilde vertellen dat hij
mij misschien verkeerd begrepen had en ik dergelijke dingen
nog niet geleerd had, zei hij: „Ieder die hier komt is meteen
soldaat, dus
hakken tegen elkaar, kop omhoog, strak die
handen". Hij keek me daarbij zo vechtlustig aan. dat ik het
bevel maar direct opvolgde en dacht bij mezelf; „Nou, hier
pakken ze de zaak ook ineens goed aan".
Toen kwam er een officier en de schildwacht deelde hem
mee dat er een nieuweling was en wees op mij. Toen ik een
beweging maakte om iets te zeggen, brulde de officier: ,,Hou
je kop dicht, vent, je bent nu soldaat en je praat alleen,
als je wat gevraagd wordt". Weer stond ik verstomd van
zulk optreden, ik had gedacht, eerst wel een beetje ,,ingeiwerkt" te worden, maar alles was stram militair. De officier
liet me driemaal rechtsomkeert maken en driemaal linksomkeert (!!) en zei: „Kom mee, dan zal ik je een plaats aanwijzen". Terwijl we de school ingingen vroeg hij plotseling:
„Zeg. ben je al bij dei^ dokter geweest?' „Nee", antwoordde
ik. „Nee? Kun je niet met twee woorden spreken? Je mbet
zeggen: Nee, meneer de officier. Begrepen?" „Ja, meneer de
officier".
Toen kwamen we in een lokaal. Alle manschappen sprongen
in de houding en de officier vroeg: „Is de dokter hier al
geweest, mannen?" . .Neen', klonk het algemeen antwoord.
„Prachtig", aldus de officier, ..Dan zal hij straks wel komen". Net had hij dit gezegd, of de deur ging open, de
dokter kwam binnen, netjes in het wit, terwijl een assistent
met een rode kruisband om zijn arm en een grote tas met
gereedschappen en instrumenten, hem begeleidde. Alles sprong
weer in de houding en de kamerwacht meldde ze present bij
den dokter. „Mooi", zei deze. „ga allemaal maar je gang.
Zijn er nog zieken?" Het bleek dat er één op bed lag en
verbonden moest worden. Een tweede klaagde over zijn keel
en kreeg een drankje. Toen zei de kamerwacht: „Daat staat
ook nog een nieuweling, dokter". „Ja, dat heb ik ook gehoord", sprak hij. keek eens rond. zag mij en kwam op me
toe. Wat er toen met me gebeurd is vergeet ik mijn hele
leven nooit meer, maar daarover in het volgende stukje.
6 en 7 Augustus zijn door' mij (H.D.) 6 foto's genomen,
w.o. het laatste appèl, waar nagenoeg de hele Comp. op
staat; een groepje dat De Ruijter en Van Ginkel omringt
tijdens guitarenspel; het innemen van het laatste rapport; en
nog drie van het défilé, met de brencarriërs er bij. Zij die
deze herinneringsfoto's willen hebben, ^even dit vóór de Ie
Januari a.s. op. 6 Stuks tezamen ƒ l.IQ.
Wie kan ons aan de adressen helpen van: C. ten Hove, Horlings. T. Boltje. G. Blok, B. Steenhoek, P. Visscher. G.
Slager, F. Bos en G. Bos? Deze oud-leden hebben nog 'geen
bericht van het bestaan van onze contactgroep.
De eerste reünie zal gehouden worden in Februari a.s. te
Paterswolde.^Wij verwachten voorstellen hoe deze dag doorgebracht moet worden. Gelieve steeds bij correspondentie
postzegel in te sluiten.

753 E. Jongstra, hoofd der
School te 'Zwartsluis,
geb. 11-3-1902, gearr.
20 Juli 1944 van Zw.sl.
naar Zwolle gebracht.
Na 5 dagen naar Arnhem, na 6 weken naar
Amersfoort, na 10 weken naar Neuengamme
ongeveer half October,
daar ' ziek geworden,
half December weer op
transport met onbekende
bestemming.
Volgens berichten overleden in Bergen-Belsen
18 Febr. 1945 aan ingewandsziekte.
754 Piet Ursem, geb. 3 Februari 1925, beroep:
kapper. Op 7 Juni '44
gearr. door de Feldgendarmerie te Spierdijk N.H. Eerder achtervolgd te Hoorn. In
Amersfoort P.D.A. was
Ursem kapper. Op 9
Sept. 1944 vervoerd n.
Neuengamme.
Uit
Sandbostel op 25 .Mei
bericht over hem ontvangen. Nadien niets
meer gehoord.
755 Tijmen Hoekstra, (alias
Willem etc), geb. 3
Januari 1893. S.M.I.
bij de motordienst, gearr. op 31 Maart '42
in de Rijnbar te Amsterdam-2, heeft gevangen
gezeten
te
Scheveningen, Amsterdam (Gartmanplants.),
Haren
(Seminarie),
Süchtelen (Dld.) en
het laatst te , Utrecht
(Ganss'traat). Hij was
betrokken bij de laatste O.D.-ploeg, bijgen.
„Org. des Doods", waaronder zich Gen. Roëll
en Maj. Veju bevonden. Deze ploeg v. 7
man is vanuit Haren naar Duitsl. vervoerd.
Hoekstra is • teruggekomen en naar Utrecht
gebracht en aldaar berecht. Hij was geestesziek of heeft dit gesimuleerd. Op 4 Sept. '44
bericht in de pers, dat hij tegelijk met Joan
Gelderman, Johannes Gier en Hendrikus Limbeek zou zijn gefusilleerd. Het is niet uitgesloten dat Hoekstra i.v.m. Dolle Dinsdag niet
is gefusilleerd, doch overgebracht n. Amersfoort en vandaar naar Neuengamme. Hier zou
hij nog gesignaleerd zijn in April 1945. Verzoeke inl., in het bijzonder over de periode
van zijn gevangenschap in Utrecht en evt.
Amersfoort-Neuengamme.

VERANTWOORDING

INDIË-ACTIE

Vorige verantwoording ƒ 179.30. D. P. V. te M, ƒ19.D. J. S. te R. ƒ 1. — ; J. van E. te 's G. ƒ 0.75; G. W. A. M
te R. ƒ1.50: Mevr. E. P. te V. ƒ1.50; F. B. te 's Gr
ƒ2.50; A. van Z. te W. ƒ1. — : Mevr. H. O.-M. te O
ƒ6. — : Mevr. K. v. P.-M. te B. ƒ 1.50; F. V. te S. ƒ 1.50
Mr. A. S. te A. ƒ6.-: F. C. W. te H. ƒ1.50: H. W. P
te V. ƒ1.50; J. J. W. te H. ƒ1.60; J. P. te A. ƒ3.50
D. J. S. te R. ƒ I,-| f. H. K. te E. ƒ5.-; Mej. J P.-G
te Z. ƒ3. — ; Mevr. G. CS. te D. ƒ1.50; G. J. S. te H
ƒ 6.-; G. S. te T. ƒ 2.-; Mevr. van L. S. te W ƒ10.J. van W. te Z. ƒ1.50: Mej. C. ). K. te Z. ƒ1.50; D. H
te S. ƒ1.50; H. K. te Z. ƒ 2,25; F. A. V. te L ƒ24.diverse kleinere bedragen ƒ5.13. Totaal;' ƒ 294.03.

(Tnlkhtingen en Diversen)
„Het Hoofd van de P.R.A.,
District Groningen, Westerkade 10 te Groningen, verzoekt
inlichtingen omtrent de misdragingen van HERMANNUS
JAN SIJTSE CORNELISSEN
geb. 14 December 1913 te Groningen, wonende te Appingedam, Bolwerk 25, thans gedetineerd, die tijdens de Duitse
bezetting als S.S. kampwachter
te Vught werkzaam is geweest.
Signalement: Groot, stevig gebouwdT grote handen, rond hoofd, schoenenmaat
44,
blozende
gelaatskleur,
blond-achterovergekamd haar, blauwe ogen, grote mond, heldere
stem, heeft op linkeronderarm een' paardenkop
met hoefijzer getatoueerd."
Het Hoofd van de Politieke Recherche
District Groningen,
J. NIENHUIS.

APVERTENTJES
(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.)
FIEN PElfSENS
en
HUB. JAMIN
hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de plechtige inzegening en
H. 'Mis zal plaats hebben op Dinsdag 26 November
1946 om 10 uur in de parochiekerk van St. Johannes
Baptist te Oud-Valkenburg.
Valkenburg: Oud Valkenburgerweg Bid.
Nuth (L.): Schoolstraat 9.
HARM MULDER
en
BOUKJE G. v. d. VEEN
geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op Vrijdag 22 Nov. 1946.
Huwelijksinzegening door den Weleerw. Heer Ds. A.
van der Ziel, in de Noorderkerk, Akkerstr. om 2.30
uur.
Termunten, A 69.
. .
Groningen, Paterswoldseweg 147.
Gelegenheid tot feliciteren van 4.30—6 uur in het
C.J.MiV. gebouw Spilsluizen 9, Groningen.
Toekomstig adres: Termunten A 69.
V. PH. VERMEER (Martin)
en
H. C. VERKUYL (Ina)
geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk. De"
voltrekking zal D.V. plaats vinden te Hoofddorp
op 21 November a.s. Kerkelijke bevestiging te Badhoevedorp nam. 2 uur door d^n WelEerw. Heer
Ds. J. v. d. Leek.
Verloofd:

SARY GEERDES
en
BOB SIDERIUS
Leeuwarden, 12 November 1946.
Spoorstraat 64.
Ruysdaelstraat 49.
De Heer en Mevrouw EVERWIJN LANGE—PAOLI
(Evert Jan L.K.P.)
geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun
zoon
EVERTJAN.
Haarlem, 10 November 1946.
Crayenest;rlaan 132.
(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.)
Oud L.O.-er in het Gron. platteland vraagt voor zijn
textieldetailbedrijf een flinke COUPEUR. Prettige
werkkring.
Brieven onder No. 60 Adm. van dit blad.
(Inlichtingen en Diversen).

Door een abuis onzerzijds is
de eigenaar van nevenstaande foto ons onbekend. Gelieve deze zijn naam te berichten aan:
N. de Boer, Groenlandschekade. Vinkeveen.

(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 ptr m.m.)
•Een boerderij groot 20—40 H.A. te huur of te koop
gevraagd door landbouwer met gezin.
Brieven onder No. 65. Adm. van dit blad.
Door wie wordt men verzekerd?
^
Meestal door Vrienden, Bekenden of Vreemden.
Wie waren tijdens de bezetting Uw Vrienden?
Altijd zij die met U streden en de gevaren deelden.
Toen was elkanders hulp onontbeerlijk, maar ook
thans nu men ons laat staan en wij onze eigen weg
moeten zoeken
t
WILT

GIJ

U

VERZEKEREN?

Collect. Pensioens, Levens-, Ongev. en Varia,
schrijf dan onder No. 69 adm. v. d. blad en ik kom
bij U, ook voor de kleinste post.
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WAT ÓNS VERENIGT
In „De Zwerver" van 2 November j.1. is het
hoofdartikel „Wat doen we met de winst?"
gewijd aan de samenwerking tussen Katholieken en Protestanten in het verzet en de grotere wederzijdse waardering, welke daaruit is
voortgekomen. Dit hoogst belangrijke onderwerp heeft de aandacht van velen en ook zij,
wier ervaringen van die samenwerking in het
verzet buiten het terrein der L.O. liggen, zullen het toejuichen, dat in „De Zwerver" gezocht wordt naar hetgeen we met „de winst"
kunnen doen. Maar dan is het noodzakelijk dat
van het begin af de zaken zuiver worden gesteld.
Het komt ons voor dat V. B. in zijn bijdrage
„Waarom ik als Katholiek aan de L.O. meedeed" de zaak nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt.
Op de vraag „Waarom werkten Katholieken
en Protestanten samen in de L.O.?" is het
eenvoudige antwoord van Ambrosius: „Het
duikwerk is een nationale zaak en hier past
interconfessionele samenwerking".
Evenmin als een verstandig mens behoefte
gevoelen kan aan een Protestants leger of een
Katholieke brandweer, evenmin konden zij, wie
de hulp aan onderduikers ter harte ging, samenwerking afwijzen waar deze geboden was
toen het werk te groot werd voor de eigen beperkte kring. Dat is dan ook de kwestie niet
en daarom kan hetgeen V. B. mededeelt omtrent de reden van zijn keuze weinig licht
werpen op de samenwerking tussen Katholieken en Protestanten.
Ongetwijfeld zijn binnen de Nederlandse Unie
nuttige contacten tot stand gekomen en is daar
voor sommigen het inzicht gegroeid in mogelijkheden tot samenwerking, maar dat is ook
bij andere gelegenheden en in ander verband
vroeger 'en later het geval geweest. De waarde
van zulke toch altijd min of meer subjectieve
ervaringen blijft betrekkelijk en zij verheldert
ook niet voldoende het inzicht in de grote verhoudingen. Immers het inzicht „dat Katholiek
en niet-Katholiek heel veel gemeen hebben"
heeft altijd bestaan, maar de nadruk is meestal
meer gelegd op hetgeen hen scheidde dan op
Jietgeen hen verbond. En wat hen 'scheidde
waren niet alleen de essentiële en nog altijd
bestaande verschillen, maar ook en vooral vele
bijkomstige omstandigheden. Dit is wat V. B.
noemt „ons befaamde isolement". Maar dat
isolement was niet vrijwillig gekozen.
De Hervorming ging in ons land, voornamelijk
doordat politieke oogmerken de toestand vertroebelden, gepaard met een felle botsing,
waaronder beide partijen, maar tenslotte vooral de Katholieken, zeer hebben geleden. Wij
behoeven er nu elkaar niet meer kwaad om
aan te kijken, wanneer wij vaststellen dat de
Katholieken in Noord-Nederland eeuwenlang
burgers van de tweede rang zijn geweest. Wij
behoeven dat nu, waneer wij menen dat dit
definitief tot het verleden behoort, toch niet
te loochenen, om elkaar te kunnen waarderen.
De Katholieken hebben hun rechten en vrijheden in moeizame strijd moeten heroveren.
Die emancipatie, dat zich ontworstelen aan het
het „mancipium" d.w.z. aan de handgreep, aan
de vuist hunner niet-Katholieke landgenoten,

heeft heel lang geduurd. Zij moesten zich verenigen en strijden voor de vrijheid in de uitoefening hunner eredienst, voor hun gelijkheid
voor de wet op het punt van benoemingen enz.
enz. Het isolement was daarbij niet zo volkomen als V. B. schijnt te menen. Waar het de
nationale belangen gold: in de strijd tegen de
Spaanse en later tegen de Franse overheersing
streden Katholieken en Protestanten tezamen.
En ook waar het om het herkrijgen hunner
rechten ging, wezen zij geen samenwerking af,
waar deze mogelijk was. In vereniging met de
liberalen verwierven de Katholieken hun
grondwettelijke vrijheden. Zijde aan zijde met
de Protestanten vochten zij in de schoolstrijd.
Maar de noodzaak dreef hen tot het gesloten
verband. De harde noodzaak dwong steeds weer
tot een strijd met al zijn onverkwikkelijkheden, waarin keer op keer, nu van deze, dan
van gene zijde nadruk gelegd werd op wat
scheidde.
We kunnen die achterstand en dat inhalen /
daarvan en de daarmede gepaard gaande strijd
betreuren of begrijpen, maar we kunnen die
niet loochenen. Er is maar heel weinig inzicht
voor nodig om te begrijpen, dat zowel die
emancipatie als de rea is er op van de andere zijde in de gegeven omstandigheden vrijwel onvermijdelijk waren, in zekere mate afbreuk moesten doen aan de waardering voor
elkanders oprechte--overtuiging, maar tenslotte
van voorbijgaande aard zouden zijn, omdat de
partijen elkander moesten vinden in het allerbelangrijkste, wat hen verenigde: in Christus.
En dat gebeurt. We behoeven ons niet de illusie te maken, dat heel die lange ontwikkeling
al voltooid zou zijn en nergens meer resten
van de oude verwijdering zouden zijn overgebleven. Maar zoals er de eeuwen door aan
weerszijden Christenen elkaar in blijde verrassing hebben herkend, zo hebben het velen
gedaan in het verzet, toen Christelijke levenswaarden werden bedreigd En wij kunnen veilig aannemen dat zulks in Gods plan lag en
dat Hij van ons verlangt dat wij onze winst
behouden en vergroten. Dat kunnen wij wanneer wij ons bewust blijven dat wat ons nu ook
nog scheiden mag, in het niet zinkt bij hetgeen ons verenigt.
ROGIER VAN AERDE.

de laatste passages van dat artikel,
ledere Nederlander, die in de bezettingsjaren
weigerde geestelijk te capituleren, is in de richting van zijn laatste fundament gedreven.
Steeds weer werd hij voor de keus geplaatst te
capituleren of weer 't een of ander welvaartsniveau te verlaten.
Weigerde hij te zwichten, dan werd hij bij wijze van spreken schil voor schil uit zijn maatschappelijke positie gepeld. Zo zijn velen inderdaad tenslotte op het laatste bolwerk, de
kern van hun levensbeschouwing, geworpen,
bij anderen 'kwam het zover niet, weer anderen
gaven de strijd halverwege op bij gebrek aan
moed en geestelijke spankracht; zij redden nog
iets al was dan de eer verloren.
Voor Christenen is zo'n afbraakproces tot het
naakte fundament om meer dan een reden van
grote betekenis. Zo'n strijd op de puinhopen
en soms niet eens strijd meer, maar slechts een
van binnen staande blijven, werkt als een louterend vuur, hardt tot Christelijk staal, dat is
het staal der geestelijke vrijheid, dat is vrijheid, omdat Christus vrijgemaakt heeft, dat is
staan blijven, omdat er een fundament is, dat
onverwoestbaar is: „Christus en Dien gekruisigd", zegt Paulus — en meer wil hij met weten.
Tenslotte herkent men op dat fundament m
de puinhopen mede-Christenen, die hetzelfde
huis bewoond hebben, maar in andere vertrekken, anders ingericht en vooral goed afgesloten. Een openbaring is dat. Voldoende om je
een levenlang bewust te blijven, dat je door
muren en bemanteling heen tot op de kern
moet kijken, om jezelf daar te herkennen. Let
wel, men moet muren en bemanteling niet wegkijken. Zij zijn zeer reëel en uiting van ontplooiend beginselvast Christendom, dat zich op
dat fundament in breedte, hoogte en structuur
geschikt maakt om dienstbaar te zijn in de wereld.
Als we in die ontplooiing naar onze overtuiging verschillend moeten denken en handelen,
welnu we zullen in deze verscheurdheid zolang het nodig is, berusten, daar we geleerd,
neen sterker doorleefd hebben, dat hetzelfde
fundament ons draagt. Dat kan zijn uitwerking niet missen. Aan ons om de oogst er
van binnen te ^alen.
H. v. R.
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Er is een verheugende openhartigheid in dit
artikel. De schrijver heeft niet geaarzeld, om
de bron van argwaan en terughoudendheid in
R.K. kringen bondig te noemen. Het is niet
mijn bedoeling om als protestant, hierop in te
gaan. Ik kan in dit verband volstaan met te
zeggen, dat ook in onze kring reeds lang het
besef leeft, dat in het vuur van de strijd rondom de Hervorming veel onrecht aan de onderliggende partij js gedaan.
Veel beter is het een ogenblik stil te staan bij
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G. BRETELER, Enschede, 14 November 1946.
v
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Open Brief'aan Ir. H. van Riessen
inzake de kwestie Hirschfeld.
Mijnheer van Riessen,
Na lezing van het bericht in de dagbladen
over het eerherstel van den Heer Hirschfeld ben ik
niet meer in staat U met Henk aan te spreken of het
onder vrienden gebruikelijke je te gebruiken.
Uw felle aanklacht tegen den Heer
Hirschfeld in de Zwerver van enige weken geleden
breng ik U in herinnering. Met verontwaardiging
hebben wij toen kennis genomen van de z.g. manipulaties van den Heer Hirschfeld. Het feit dat U
Mijnheer van Riessen dit geschreven~had, versterkte
ons in de mening, dat hier een droef spel gespeeld
werd. Want wij hebben tot voor enkele dagen een onbeperkt vertrouwen gehad in Uw objectiviteit en rechtsgevoel.
DIT IS MET ÉÉN SLAG VERDWENEN.
Want er zjjn maar twee mogelijkheden:
Ie. Dat, wat U geschreven hebt is waar - en dan is
de uitspraak een slag in het gezicht van de verzetsbeweging, speciaal in dat vari de L.0. - L.K.P., of
2e. de beslissing van de Overheid is juist en dan
is Uw aanklacht een pertinente leugen.
En daar ik het woord en de daad van enze
Regering nog altijd hoger aansla, dan Uw veelgeroemde
objectiviteit en rechtvaardigheidsgevoel, noem ik Uw
aanklacht een vieze poging om een achtenswaardig man
als den Heer Hirschfeld een dergelijke trap in zijn
rug te geven.
Nu ben ik op onderzoek uit geweest en mijn
vermoeden bleek juist te zijn. U moet ook leven «Sn
er zijn altijd wel een paar felle tegenstanders van
den Heer Hirschfeld, die er een slordige duit voor
over hebben om hem te nekken.
Alleen dat U, Mijnheer van Riessen, zich
hiervoor geleend hebt, kan ik niet begrijpen.
♦
U weet toch, dat de gehele verzetsbeweging
in de handen heeft geklapt van blijdschap toen de
tweede di-stributiestamkaart kwam. Toen waren toch
alle moeilijkheden opgelost. Me^t de mensen van de
verzets beweging bedoel ik de werkelijke verzetsmensen; niet de Septemberartisten en Meikevers
van Clara.
»
Maar ik begrijp nu, dat ook U Mijnheer van Riessen
tot de beide laatste categorieën behoort, anders had
U niet zo geschreven en had U beter geweten.
Aan het dagelijks bestuur van de L.O.-L.K.P.
stel ik twee dingen voor:
Ie, Het onmiddellijk aftreden van U, Mijnheer van
Riessen, als Voorzitter.
2e. Ter rehabilitatie van den Heer Hirschfeld hem
een legitimatiekaart, zowel van de L.0. als van,de
K.P. te verlenen. En met deze speciale opdracht:
MIJN HARTELIJKE DANK VOOR UW SPECIALE
DIENSTEN VOOR DE T.D.-ACTIE.
OPPERSTE L.K.P.-LEIDER

■
HITLER.

TABLEAU!!!

Enschede, Slachtmaand.

ESTE GERRIT,
Ik vind 't jammer, dat je eindelijk lont geroken hebt.
Nu zit 't alleen nog een beetje anders dan je denkt,
't Was nl. een doorgestoken kaart met de regering
en de Raad van State. En 't resultaat is schitterend,
dat zie je. De Heer Hirschfeld is in ere hersteld en
de jongens kunnen hun ergernis en opwinding afreageren op „De Zwerver".
Nu zul je ook wek begrijpen, dat mijn open brief, die
ik hieronder publiceer, volkomen in de stijl van dit
spelletje is. Als 't ware een passend slot van een geslaagde truc.
Ondanks al je bezwaren, blijf ik de toegenegen,
dienstwillige dienaar van jou en het vaderland,
HENK.

GEACHTE MINISTERS. WAARDE
LEDEN VAN DE RAAD VAN STATE,
Dat de Heer Hirschfeld slechts eervol ontslag kreeg,
bij wijze van berisping voor zijn houding in bezettingstijd, hebben wij niet begrepen.
Dat de Heer Hirschfeld daartegen in beroep kwam,
hebben we wel begrepen.
Maar U moogt niet veronderstellen, dat we er iets
van begrijpen, als U thans ook dit eervol ontslag
intrekt, om daarmee dezen heer volkomen zuiver te
verklaren.
Het duizelt ons daarbij. Is dan alles relatief? Is dan
soms de gehele tweede distributiestamkaart er ook
nooit geweest? Of heeft de heer Hirschfeld daar
nooit mee te maken gehad?
Wij zijn gaarne bereid ons neer te leggen bij de beslissingen van de regering, wij zijn er nog constitutioneel genoeg voor, maar waarom doet de regering
't uiterste om ons dat onmogelijk te maken door beslissingen als deze?
Er zijn slechts twee mogelijkheden: Of de Heer
Hirschfeld is werkelijk zonder smet of blaam en
dan is er bij ons van boven iets niet in orde, maar
legt 't ons dan uit, excellenties, toont, dan aan, hoe
dwaas ons denken is; of wel de Heer Hirschfeld
heeft fouten gemaakt in zijn hoge functie (om nog
maar te zwijgen van het doelbewust dwarsbomen van
de onderduikbeweging). Als dit laatste het geval is,
excellenties, waarom wordt de Heer Hirschfeld dan
toch in ere hersteld? Wat zit daar dan achter?
Waarom durft U of wilt U dan geen recht doen?
Recht doen ook aan De Vilder en talloze aannemers, die zich beroepen op adviezen van den Heer
Hirschfeld en die nu „brommen", recht doen aan
kleine sloebers van ambtenaren en zakenmannetjes,
die gestraft of berispt zijn, omdat ze zo klein waren, in hun functies en in hun hart?
Legt 't ons uit, excellenties, niet alleen om ons, maar
om heel ons volk, dat niet haatdragend is en zelfs
niet op wraak uit, ook niet als 't meent, dat de T.D.actie (van Hirschfeld?) mensenlevens gekost heeft
maar, dat een overheid verlangt, die de dingen recht
zet, die krom zijn, en straft, waar de zaak van het
vaderland in bezettingstijd verzaakt is.
Ja, zegt ons desnoods, dat U er niet tegen op kunt,
tegen de klit van vrienden der duisternis, tegen de
collaboratiestroop, dat U moet zwichten.
Zegt ons dat dan tenminste. Wij zullen het respecteren, ja wij zullen, ah 't belang van het land er
mee. op het spel staat, ons er zelfs tenslotte bij neerleggen.
Maar geloof niet, dat Uw daad respect afdwingt,
als U hem zo snel mogelijk onder de grond werkt en
er het zwijgen toe doet.
't Welk doende enz.

G.' Breteler
(Gerrit.)

En gij, hooggeroemde oud-illegale bladen, PAROOL,
TROUW, DE WAARHEID, VRIJ NEDERLAND,
waarom zwijgt ook gij? Zijn de beslommeringen des
politieken levens U te veel geworden, passen deze
kleine zaken niet meer in Uw raam? Storen ze U?
Ook gij hebt ons doen duizelen.
H. v. R.

MBROSIUS
VUL
Doch de 4de September wordt in de. bunker van Vught een dag van
teleurgestelde hoop, die het hart krenkt Want ook deze dag klinkt
in het middaguur de stap van het commando des doods hol en dreigend in de gangen en ditmaal zijn het weinige deuren, die worden
overgeslagen. Ook de deur van Jan Hendriks' cel wordt geopend. In
vreze en beving staan de drie celgenoten daar.
Wien zal het gelden?
Jan Hendrikx moet zich gereed maken. En hij weet waarvoor.
Het is hard het jonge leven te moeten vaarwel zeggen. Er is zoveel,
dat de moeite waard is om voor te blijven leven. Hij denkt aan zijn
moeder en broers en zusters. Kan hij nog iets voor hen doen?

Ja.

„Alsje vrijkomt", zo zegt hij tot Fokker, „ga dan naar secretaris Moonen van het Bisdom Roermond en vraag hem of hij er voor zorgen
wil, dat mijn moeder ook na mijn dood datgene krijgt, wat ik haar
altijd heb kunnen geven." Het is niet veel. Een bedrag van enkele
tientallen guldens per maand. En dan moet hij ook de hulp van den
den secretaris inroepen om zijn zuster een plaats te bezorgen in een
klooster of school.
Ze nemen afscheid, de vrienden, naar zij menen voor eeuwig. Een
handdruk en een blik, ze zeggen meer dan woorden vermogen.
Ambrosius wordt weggeleid, doch moet in een andere cel .vermoedelijk tezamen met Henk Dienske, den L.O.-leider van Noord-Holland
en Amsterdam, wachten tot ze zullen worden weggevoerd. En uit deze
eel is het dat Ambrosius door de verwarmingsbuizen contact zoekt met
zijn vrienden uit de organisatie.
(
Hij zegt hun, dat ook zijn ure gekomen is en hoort van de velen, die
met hem zullen gaan. Hij vraagt hen die achterblijven, zo ze ooit
mochten weerkeren, zijn vrienden en familie te willen groeten. En dan
bidt de man, die altijd zo stillekens voor zich heen zijn gebeden zegde
in de cel, waar hij zolang vertoefde, met en voor zijn vrienden.
Was het niet altijd zo in zijn leven, dat hij eerst sprak als anderen
zwegen? Zo ook nu. Nu niemand woorden heeft, vindt hij de kracht
om met en voor hen te bidden.
De LO-man, die jn de céTTjoven de zijne vertoefde en tot ons weerkeerde, heeft het aan de vergetelheid ontrukt. En daarvoor zijn wjj
dankbaar.
„Nooit vergeet ik dat gebed", zegt hij. En niemand van ons, die overgebleven zijn, mag het vergeten.
„Ik weet wat ik gedaan heb; ik weet ook waarom. Maar ik weet ook
waar ik heenga," zegt Ambrosius. En dan bidt hij voor zijn vijanden
en voor zijn vrienden, die buiten de strijd verder voeren. Hij bidt'
voor onze Koningin, voor ons volk, dat op de drempel der vrijheid
schijnt te staan. Hij vraagt Zijn God, dat het straks de vrijheid waardig dragen moge. Om eenheid na de vrede bidt hij.
Zijn stem is helder en klaar en duidelijk onderkent men het Limburgs accent, dat ook op de vergaderingen zo'n warme tint aan zijn
woorden verleende.
Dan wordt hij weggevoerd naar de binnenplaats, waar zovelen met
hem staan, wachtend op het einde, waarheen de auto hen voeren zal.
Hoevelen zijn er al gegaan? Ze weten het niet. Maar plotseling komt
het bevel, dat de overgeblevenen naar een zaal in de bunker moeten
worden gebracht, waa^ ook gevangenen uit Haren aankomen.
De volgende morgen gaat het gerucht, dat het Roode Kruis het kamp
zal overnemen. Doch weldra komt het bevel, dat allen op de appèlplaats moeten aantreden en wordt het duidelijk, dat het gehele kamp
op transport gaat naar Duitsland. Dan ontdekken de vrienden van
Ambrosius hem en nog vele anderen, die zij reeds doodwaanden, in
de colonnes. Doch hoevelen ontbreken er, wier lichamen in het zandige Brabantse land een laatste rustplaats vonden.
Vijf lange uren, van 9 tot 2 staan de gevangenen daar, vóór het
Abmarschbefehl gegeven wordt. Dan verlaten ze door de poort het
kamp. Terzijde van het poortgebouw staat de commandant, behangen
met riemen, kijkers en kaartentass:n en er onder staat een Feldwebel
te krijsen, dat ze de „Lausekappe abnehmen mussen". En als dat niet
vlot genoeg gaat, slaat hij ze er wel af. En dan gaat het in looppas
naar de trein.
De K.P.'s hebben koortsachtig gewerkt om het transport naar Duitsland te verhinderen. Jongens uit heel Brabant en Limburg, uit Zeeland en Rotterdam, zijn hier bijeengekomen om, als het moet, v met

geweld, dit transport te ontzetten. Er worden spoorlijnen opgeblazen
om het transport langs een bepaalde lijn te dwingen en daar op een
eenzame plaats de aanval te kunnen inzetten. Doch er is een ongeorganiseerde ploeg, die juist deze lijn de lucht inwerkt. De bewapening
van de jongens blijkt bovendien volstrekt onvoldoende om een zwaarbewapend transport te nemen. Er zijn alleen maar pistolen en elk
zwaarder wapen ontbreekt. Er wordt gesaboteerd tot het uiterste, zodat er geen locomotieven en wagons beschikbaar zijn voor het transport. Om e.v. auto-transport te voorkomen worden de wegen, waarlangs deze wagens e.v. zouden komen met kopspijkers bezaaid. Er worden plannen beraamd om wissels onklaar te maken, wanneer de Duitsers uiteindelijk toch het materiaal bijeen brengen.
Het mag alles niet baten. Geallieerde wapens zijn er niet. De eerste
zijn nog slechts enkele dagen geleden in Twente en op de Veluwe „gedropped". Op directe hulp der geallieerden, waarvoor enige mensen
zijn uitgezonden, mag men niet rekenen. En het verhinderen van het
transport zonder de gevangenen te kunnen bevnjden, zal wellicht hun
dood verhaasten.
TVT„,W
Zo gaan op 5 en 6 September 3600 gevangenen, waarvan 2800 Nederlanders, op transport naar Duitsland, in beestenwagens byeengedreven.
In elke wagen worden er omstreeks 80 geperst. Ruimte om te liggen
is er niet voor allen, zodat er steeds een 20 k 25 moeten staan De toestand in de wagens is zeer verschillend. In sommige wagens staan gamellen gort met varkensvlees, i. er voldoende brood, doch in^dere
is vrijwel niets beschikbaar. En het water is overal onvoldoende.
Slechts één enkele gamel per wagon. Zwaar-gewapend geleide zit op
de trein.
Aldra worden er briefjes gekrabbeld met mededelingen over het vertrek en uit de trein gegooid. Daaraan wordt door bedreiging met de
vuurwapenen een einde gemaakt.
*
Op het emplacement in Den Bosch raakt de locomotief defect en het
'oponthoud duurt hier zo lang, dat velen,een bevrijdingspoging verwachten. Er worden ontvluchtingspogingen beraamd, waartoe het gaas
van de luchtroosters wordt losgepeuterd. Doch de angst van medegevangenen verhindert velen daarin.
Ms de tocht in de avonduren wordt voortgezet en men in de omgeving van Oss is aangekomen, zien de gevangenen plotseling vuurverschiinselen in het veld. Velen zijn van mening, dat er een poging tot
ontzet,wordt gedaan. Doch het blijkt, dat 6 of 7 gevangenen hebben
kans gezien uit een der wagons te ontsnappen. De laatste is echter m
de wisseldraden gevallen en daar aangeschoten. De anderen "Jn ontkomen. De ongelukkige wordt in de wachtcoupé geslagen en Wyker
schiet met zijn revolver door de coupé, waaruit de betrokkenen, ontvluchtten. Hij roept om een automatisch wapen, doch hij krijgt het
niet. Zijn schoten hebben één der gevangenen gedood, terwijl een ander door de hand geschoten wordt.
Terwijl een schone zomeravond over het land ligt, rijdt de trein met
de ter dood gedoemden naar het land der Teutonen. Via Nijmegen rijden ze naar. de grens. Als bakens in ondiep vaarwater liggen links en
rechts van den weg de brandende Duitse, steden. Het zijn de bakens
langs de weg naar de hel.
y

(Slot volgt).

A. D.

*) In ons zesde artikel schreven wij, op gezag van enkele onzer in"-formaties, dat de slachtoffers van de overval op Weert eerst naar Haren vervoerd zijn. Sef M., de enig-overlevende van deze groep, schrijft
ons thans, dat zij onmiddellijk naar de bunker van Vught vervoerd
zijn. Zij stonden derhalve geruime tijd op de binnenplaats van de bunker. De verhoren en de daarbij gebruikelijke mishandelingen (voor de
mensen van Weert was een algemene machtiging tot verscherpt verhoor) hadden plaats in de z.g. verhoorbarak, die een eindweegs van de
bunker verwijderd was. Strobel en Nitsch hadden er zelfs hun vrije
Zondag voor over om deze verhoren zoo spoedig mogelijk „af te werken". Daar de normale verhoren op de Dienststcllen der SD plaats
vonden, was hiervoor een speciale machtiging nodig. Daar men in
Maastricht een overval vreesde, deed men dit echter in Vught af.. —
Wij nemen hiervan gaarne nota.

DE BESCHRIJVING VAN DE GESCHIEDENIS
VAN DE LO en KP.
De zaak van ons gedenkboek — het is geen nieuw
geluid voor ons — is geen zaak van enkelen. Zij is
een aangelegenheid, die ons allen raakt. Iedere'
LO-er, iedere ftP-er, of hij nu de gevaarlijkste kraken op zijn reputatie heeft staan, dan wel of hij
verzet heeft gepleegd in de vorm van licht koerierswerk, is daarbij geïnteresseerd.
Het is onze lezers bekend, dat een groot aantal
medewerkers gedurende enige maanden druk is geweest met de verzamelactie. Deze verzamelactie is
volgens een bepaald systeem opgeiet en uitgevoerd,
en thans is, met uitzondering van enkele zeer speciale gevallen, in het algemeen dit werk beëindigd.
De Gedenkboekcommissie was van oordeel, dat
men tot in het oneindige kan voortgaan met het
verzelswerk onzer organisaties te reconstrueren, en
adviseerde met het oog hierop, er thans*definitief
een eind aan te maken.
Met dit advies is rekening gehouden en — zoals
reeds hierboven opgemerkt — achter de verzamelactie, speciaal achter die met betrekking tot de provinciale historie, is thans definitief een punt gezet.
De bedoeling is nu, om de vele verzamelde rapporten en gegevens zo. spoedig mogelijk te rubriceren
en de binnen gekomen materialen te rangschikken.
Dit werk vraagt ook nog enige tijd. Het is overigens onze bedoeling om hier achter — zoals steeds
— zoveel mogelijk vaart te zetten.
We hebben ook hiervoor Uw medewerking nodig.
Een groot gedeelte van de door onze medewerkers
samengestelde rapporten of verslagen zijn nog in
het bezit van onze LO-ers enlof KP-ers. De bedoeling is, dat deze gegevens worden geverifieerd, van een handtekening voorzien, en daarna
worden teruggezonden.
Wij hadden gehoopt, en er min of meer op gerekend, dat deze stukken niet langer in het bezit van onze LO-ers en KP-ers zouden blijven,
dan strikt noodzakelijk was.
In deze verwachting zijn wij in sommige gevallen
enigszins teleurgesteld. Kog veel van de door
ons opgemaakte verslagen bevinden zich #fc het bezit van onze leden.
Dit stagneert in ernstige mate de voortgang van
ons werk. Wij willen met het oog op deze stagnatie nogmaals een dringend beroep doen op onze
lezers. De plannen voor het verzamelwerk zijn
vaak afhankelijk geweest van de medewerking, die
wij van de „buitenwacht" ondervonden.
Onze plannen, om aan het einde van dit jaar geheel klaar te zijn, om met het bestuderen en het
beschrijven te kunnen beginnen, zijn nu nog weer
afhankelijk van deze medewerking.
Om de gehele voorraad bouwstof, waarop wj beslag hebben kunnen leggen, volledig Ie hennen
rangschikken, moeten deze rapporten en verslagen ten spoedigste naar Amsterdam worden gezonden.
Hiervoor kan als uiterste datum 1 December '46
worden genoemd.
Een ieder zende zijn gegevens naar ons op!
Niemand stelle ons thans meer teleur! „FRJTS".

Alles wat voor het Gedenkboek
nodig is, moet voor 1 December
a.s. naar het Secretariaat in Amsterdam worden gezonden.
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1.0. PLAQUETTES KOMEN!

Het eerste exemplaar is thans op het
C.B. gearriveerd. Nadere mededelingen zullen in „De Zwerver" volgen.
Tijdelijk is het niet mogelijk, nieuwe
bestellingen in te dienen.

RED.

Temperament
of beginsel?
In een schrijven, dat ik dezer dagen ontving
en dat handelde over het verschil van inzicht,
over de toelaatbaarheid van transporten, arrestaties e.d., die in bezettingstijd op bevel
van de bezettende macht, door de Nederlandse politie hebben plaats gevonden, kwam o.m.
een standpunt naar voren, dat ik hieronder
gaarne even nader belicht.
„In deze hele kwestie" — aldus de oppo„nent — „openbaart zich een verschil in
„zienswijze, dat in hoofdzaak tot een ver„schil in temperament is terug te voeren.
„De opvatting van den verzetsman mag
„niet leiden tot een miskenning van hen,
„die onder bepaalde omstandigheden een
„ander handelen met hun vaderlandse
„plicht in overeenstemming achtten."
Het lijkt me niet onbelangrijk hierbij even stil
te staan.
Ik kan mij moeilijk neerleggen bij deze karakterisering van het verschil. Er openbaarde zich
tijdens de bezetting in ons vaderland — helaas
ook onder hen, die voor de oorlog dezelfde
beginselen beleden — veelal een verschil aan
inzicht. Deze verschillende visie had m.i. meer
met een principiële overtuiging en minder met
temperament te maken.
Het verschil ligt niet hierin, dat de ene partij
meer impulsief, meer fel- en de andere partij
meer bedachtzaam en met overleg op de daden
van onzen bezetter reageerde.
Hgt verschil — en hiermee is naar mijn oor^
deel het wezen der zaak precies aangeroerd —
ligt m.i. hierin, dat de één samenwerking met
den Duitser, onder bepaalde omstandigheden
en op enkele punten — transporten, onderricht
landwacht, arrestatie, e.a. — wel geoorloofd
vond, terwijl de ander deze handelwijze volledig ONgeoorloofd achtte.
Met dit alles hangt ten nauwste samen een verschil van opvatting over de betekenis van de
geestelijke weerstand tegen den vijand, die
door den één, vooral wanneer de gevaren van
ontslag, arrestatie of concentratiekamp dreigden, minder hoog werd aangeslagen dan door
den ander.
Als gevoelsmens ontkomt men niet altijd aan
het gevaar om aan deze argumenten geheel of
gedeeltelijk tegemoet te komen en vooral in
een na-oorlogse tijd, waarin veel ongerechtigheid uit de bezettingstijd aan de dag treedt,
heeft men wel eens de neiging om het verleden
met de mantel- der liefde te bedekken.
Doch wanneer men hier nuchter het verstand
laat spreken en de zaken principieel wil zien,
dan moet het als onjuist worden aangemerkt
om deze tegenstelling te verduisteren door
haar als een verschil van temperament te kakarakteriseren.
Het is een teken des tijds om alle principiële
verschilpunten op deze wijze te verdonkeremanen. We gaan accoord met de opvatting, dat
bij de beoordeling van onder dikwijls moeilijke omstandigheden begane fouten, gematigdheid geboden is.
We kunnen ons ermee verenigen, indien men
het probleem van de zuivering een uiterst
moeilijk en gecompliceerd vraagstuk vindt.
Ook wij staan er zo tegenover. In dit opzicht
moge ik o.m. naar het door mij in één der vorige nummers van „De Zwerver" gepubliceerde hoofdartikel „Het oude chapiter" verwijzen.
Maar laten we er ernstig voor waken, dat we
geen fouten verduisteren. Een transport blijft
een transport. Onderricht aan landwacht blijft
onderricht aan landwacht. Arrestatie blijft arrestatie.
En men moffele een fout niet weg achter een
verschil van temperament of achter andere
oorzaken, terwijl het principe als zodanig in
de hoek wordt geduwd.
„FRITS".

REPLIEK

BI

Mijn artikel over bundeling van oud-illegale
werkers heeft de discussie over dit onderwerp heropend.
In het nummer van 26 October j.1. verklaart
G. J; v. d. W. kort, maar bondig: „Ik ben
voor bundeling" en in een enthousiast betoog verdedigt hij zijn standpunt.
De redactie van ons blad is van oordeel,
dat er wellicht aanleiding bestaat tot verdere discussie over dit onderwerp; gaarne
grijp ik de mogelijkheid tot repliek aan.
Reeds zeer dikwijls is mondeling over deze
aangelegenheid van gedachten gewisseld;
het is goed, dat de argumenten „pro" en
„contra" thans eens op schrift worden uiteengezet.
Jammer vind ik het dat 'G. J. v. d. W. niet op
mijn betoog is ingegaan; dientengevolge
dreigen we al discussierend langs elkaar
heen te gaan.
Ik wil daarom een andere methode gebruiken en het artikel van G. J. v. d. W. zoveel
mogelijk op de voet volgen.
Mijn opponent begint met de aanhaling uit
het Oudejaarsnummer 1945 van „Je Maintiendrai"; geheel onderschrijven doe ik niet,
hetgeen dit blad schrijft; ik zal daarop echter niet in den brede ingaan, aangezien er
een gevaar dreigt, dat onze discussie dan in
politiek vaarwater zou verzeilen, hetgeen nu
één keer in ons blad niet gaat.
Ik ben het evenwel geheel met „Je Maintiendrai" eens, als dit blad schrijft:
„Politiek scheiden zich onze wegen en ook
ten aanzien van de geestelijke uitgangspunten moeten wij van mening verschillen. Ook
de illegaliteit kon in ons Vaderland slechts
een eenheid in verscheidenheid zijn."
Juist daarom ben ik het zeer beslist niet eens
met genoemd blad, als het schrijft: „Maar in
de verzetsgeest waren we een".
We waren het volkomen eens over een der
doeleinden: de verdrijving van den vijand,
maar de geest, waaruit het verzet voortkwam, was zeer verscheiden. Er is geen
sprake van, dat de geest, waaruit het verzet der communisten voortsproot, dezelfde
was, als die ons dreef; de bekende beginselverklaring uit de bezettingstijd was er
het gevolg van.
Zo gezien is het zelfs een onmogelijkheid
om — zoals „Je Maintiendrai" wil — deze
t verzetsgeest (enkelvoud!) vast' te houden.
Het is nodig dit nog eens duidelijk uit te
spreken,- de moeilijkheden over beginselverklaringen der onderscheidene bonden
van oud-illegalen spruiten m.i. daaruit ook
grotendeels voort; dit is geen „gezanik"
zoals G. J. v. d. W. in zijn enthousiasme
schrijft, maar eenvoudig het gevolg van de
verschillende geesteshoudingen, die ten
dienste met de onderscheiden levens- en
wereldbeschouwingen samenhangen.
Afgezien reeds van de vraag, of bundeling
al dan niet juist of .wenselijk is, zal het alleen daarom m.i. nimmer vrijwillig tot een
volledige bundeling komen; nooit zal men
het eens worden over grondslagen en doel
van een dergelijke vereniging; de practijk
heeft dit ons reeds bewezen; de G.O.I.W.
en het „Voormalig Verzet Zuid-Holland"
staan beide bundeling voor op basis van individueel lidmaatschap; de G.O.I.W. stelt als
voorwaarde van toetreding „Trouw aan
Oranje" hetgeen het V.V. niet wil, aangezien dan de communisten zouden worden
geweerd.
Blijkbaar voelt G. J. v. d. W. ook, dat een
vrijwillige bundeling niet zal slagen —
staakt hij nu ook zijn arbeid voor Voormalig Verzet Zuid-Holland? — hij stelt nu —
om een einde te maken aan alle moajlljkheden — plotseling voor, dat de bundeling
van regeringswege in het leven zal worden
geroepen. Een „Koninklijke Unie van het
Nationaal Verzet" ziet hij thans in ieder
geval als zijn ideaal.
Hier rijzen uiteraard onmiddellijk diverse
vragen.
'
Geloof je nu waarlijk, waarde strijdmakker,
dat de Regering^ ooit het initiatief zou nemen om tot een dergelijke Unie te geraken?
Is in tegendeel niet keer op keer, o.m. bij
de slotvergadering der G.A.C, duidelijk gebleken, dat de Regering de liquidatie van
de oud-illegale organisaties toejuicht? Eerlijk gezegd, dacht ik bij het lezen van dit
artikel van G. J. v. d. W.: „Behoort hij ook

^ HET ÜITRflEIEN ïiH HET VERBMD
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dl tot de utopisten, die schone en minder
schone dromen droomden, maar gespeend
Waren van iedere werkelijkheidszin?"
Maar bovendien, zelfs al zou de Regering
tot de oprichting van een dergelijke Unie
initiatief nemen, dan zouden daartegen m.i.
ibch overwegende bezwaren zijn in te brengen; enkele wil ik noemen:
in de eerste plaats zou ik er niets voor gevoelen om lid te zijn van een dergelijke
door de Regering opgerichte, vereniging;
de positie van zo'n Unie tegenover de Regering zou wel zeer moeilijk af te bakenen
zijn; een dergelijke Unie zou het karakter
Van een oud-strijdersbond krijgen en in
ieder geval zou de reeds bestaande kloof
tussen de oud-illegalen en de rest van ons '
volk opnieuw worden vergroot; bovendien
Zouden we daarmede in het geheel niet uit
de moeilijkheden geraken; er zou opnieuw
gediscussieerd moeten worden over-grondslagen en doel; nogmaals zouden we de ellende van de ballotage moeten doorworstelen,- binnen een dergelijke Unie zouden de
verschillen — naar de onderscheiden geestesrichtingen — zich opnieuw openbaren en
het zou dan nog moeten blijken, dat er een
krant zou zijn, om van de rest maar te zwijgen.
Oe vergelijking met de Koninklijke Schaatsenrijdersbond en de andere genoemde bonden gaat trouwens in het geheel niet op; die
bonden zijn geen van alle van regeringswege in het leven geroepen; zij zijn resultaat van particulier initiatief en het praedicaat „Koninklijke" werd pas verleend, nadat die bonden hun concrete doeleinden jarenlang hadden nagestreefd.
Gezien het vorenstaande lijkt het mij overbodig verder in te gaan op de taken, die de
voorgestelde „Koninklijke Unie" zou moeten hebben. In mijn eerste artikel heb ik
tnijn standpunt ten aanzien van rechtsherstel, zorg voor de nagelaten betrekkingen,
berechting en zuivering, uiteengezet; daarop wordt door G. J. v. d. W. niet ingegaan.
De bestrijding van de zwarte handel e.a. is
m.i. geen speciale taak voor de oud-illegaUteit,- de thans allerwege in het leven geroepen plaatselijke commissies kunnen de
strijd daartegen bovendien veel beter voeren.
De Slichting 1940—1945 dienen we te steunen met alle kracht, die in ons is; de zorg
Voor de nagelaten betrekkingen ligt primair
op onze weg. Laten we ons voor de rest,
althans nu niet meer, aaneensluiten. Om
een vergelijking te maken:
Wanneer een dijk bezweken is, scharen allen, die de gevaren en nadelen daarvan inzien, zich eendrachtig ineen,- zij grijpen
öaar de schop én gaan aan het werk om te
trachten het gat te dichten. Is het beoogde
resultaat bereikt, dan is er bij allen, die
aan het- dichten van het gat hebben meegewerkt, blijdschap en zij voelen een zekere
eenheid; dan gaan die werkers zich niet
aaneensluiten in een of andere vereniging.
Welke o.m. zou beogen na te gaan, wie in
gebreke is geweest ten aanzien van het onderhoud van de dijk en wie bij het dichten
van het gat niet hebben meegewerkt of zelfs
hebben tegengewerkt; dit wordt dan uitgemaakt door de reeds bestaande lichamen
(o.m. door de Waterschapbesturen), die
Uiteraard bij het vaststellen van de feiten
zich kunnen laten voorlichten door de personen, die bij het herstel van de dijk hebben meegeholpen.
En nu weet ik wel, dat iedere vergelijking
tnank gaat, maar toch zou ik zeggen, zo zie
ik ook in hoofdlijnen de taak van de illegalen in en na de bezettingstijd. Ons land
Werd overstroomd door den vijand; zij, die
gevoelden, dat de onderdrukker moest worden wederstaan, sloten zich aaneen. Nu de
vijand verdreven is, moeten wij de regeling
Van berechting en zuivering overlaten aan
Regering en Parlement en daarvtïor in het
leven geroepen instanties; via de politieke
kanalen kunnen wij individueel trachten op
die regeling invloed uit te oefenen en wij
hebben gelegenheid te over gehad om die
feiten ter kennis te brengen van gemelde insïanties.
Zo handelen wij m.i. het meest in het belang van het vaderland.
A. J. M.

„Dat weet toch zeker iedereen!" zult U op deze
vraag antwoorden.
„De achtergebleven families van de gesneuvelde
vrienden helpen — moreel en materieel — waar
en wanneer zij kan."
Accoord. Met dit antwoord behoort U niet uitgepraat te zijn. Er is nog zoveel, dat de Stichting
1940—-'45 voor die achtergeblevenen èn voor de
nog levende oud-illegale werkers doet, dat het
de moeite waard is, er iets over te vertellen.
Wanneer U nu verteld wordt, dat de Stichting —
onze Stichting dus — in noodgevallen ook fietsen
en kleding verzorgt, dan moet U niet direct gaan
piekeren, wat U het best kunt aanvragen. Onthoudt altijd dat er veel mensen zijn, die om bepaalde zaken meer verlegen zitten dan U. En de
toe te wijzen producten zijn slechts klein in aantal.
„Wat doet de Stichting?" Welnu, het Hoofdbureau in Amsterdam verwerkt, naar ideeën en onder toezicht van het Hoofdbestuur, de plannen en
richtlijnen en controleert de uitvoering. Dat _er
evenwel meer werk verricht wordt, dan in deze
paar woorden wordt gezegd, zult U stellig begrijpen. Daarover een andere keer meer.
v
Hetzelfde geldt voor de provinciale of districtsbesturen en -bureaux, die hetzelfde werk verrichten, maar hier al minder uitgebreid. Hier komen
vooral de moeilijke gevallen terecht, waarin de
plaatselijke of rayonbesturen geen beslissing kunnen nemen. Deze plaatselijke besturen" (het is logisch, dat die ook in Uw woonplaats behoren te
zijn) deze plaatselijke besturen met hun medewerkers dan zijn (niet de sociale werkers van de districtsburcaux) in feite de uitvoerende organen,
de handen van het lichaam, dat Stichting 1940—
'45 heet. Het is nu eenmaal zo, dat de meeste
hulpgevallen moeilijk vanuit één centraal punt
beoordeeld kunnen worden.
In al de gevallen, waarbij de Stichting haar hulp
moet toezeggen, wordt art. 2 van de statuten er
bij gehaald. Hierin wordt gezegd, dat slechts zij
zullen worden geholpen, die „tijdens de Duitse bezetting door daad of houding tot het binnenlands
verzet hebben bijgedragen". Hier zijn natuurlijk
ook evt. nabestaanden bij inbegrepen, voor zover
zij hulp zouden nodig hebben.
U ziet het: Deze woorden sluiten geen enkele
vorm van hulp uit. .Een hulp, die in de praktijk
dan ook zoveel mogelijk wordt gegeven aan hen,
die dat werkelijk nodig hebben. Behalve de geldelijke hulp aan nabestaanden is er dan nog de
verstrekking van textiel, rijwielen, banden, de arbeidsbemiddeling en — niet te vergeten — de
Stichting Herstellingsoorden. Dan zien we, dat de
provinciale bureaux soms hun krachten lenen tot
bemiddeling van alles, wat de noden van nabestaanden en verzetsmensen kan verlichten. We
zien dan verder de morele hulp, die huisbezoekers
(veelal huisvrienden) en sociale werksters (vakkundige, begrijpende ex-koeriersters e.d.) zoveel
in hun vermogen ligt, bieden.
Maar bij het beschouwen van dit alles komt doorlopend sterk naar voren, hoeveel hulp er verleend
moet worden, hoeveel medewerkers daarvoor nodig zijn; en bovenal, hoe men zich persoonlijk geheel moet inzetten en welke enorme sommen er
voor dit werk verzameld moeten worden.
Over dit alles te schrijven: Het zou teveel zijn
voor één keer. Daarom zult U voortaan geregeld
in „De Zwerver" kunnen lezen, hoe bepaalde afdelingen functioneren en hoe deze werkzaamheden
in de praktijk verlopen. Uw sympathie voor de
Stichting zal er door vermeerderen — Uw werkkracht, door het begrijpen van de organisatie stijgen. Dat is Uw plicht en zal Uw opdracht blijven; uit vriendschap voor Uw gesneuvelde en nog
levende vrienden uit de bezettingstyd.
PETER.

Een dagorder van het Belgische oudstrijders-verbond. (U.F.A.C.) (Union Fraternelle des Anciens
Combattants).
„In aanmerking nemend, dat het slappe ingrijpen
ten aanzien van de 1.600 verraders uit de oorlog
1914—1918 het nationaal gevoel in België ernstig
verzwakt heeft én dit tot gevolg had, dat daardoor
een groot aantal Belgen hun plicht verzaakt hebben gedurende de oorlog 1940—1945;
„In aanmerking nemend, dat de kwijtschelding
der straffen dezer verraders, ondanks de ertegen
gevoerde oppositie der oud-strijders, treurige gevolgen heeft gehad, komt de U.F.A.C. ten sterkste op tegen elke amnestie voor landverraders.
De U.F.A.C. oordeelt, dat voorwaardelijke invrijheidsstelling kan toegepast worden op lichtere gevallen. Doch om te geraken tdt een herstel v^n
het moreel in het land en om de goede richtlijnen aan het volgend geslacht te geven,-is het nodig, dat de volledige tenuitvoerlegging der door
Krijgsraden en Hogere Raden uitgesproken vonnissen doorgevoerd worden. Vooral van die, welke betrekking hebben'op grote verraders en oorlogsmisdadigers, en in het bijzonder al die gevallen, waarin Belgen de dood hebben gevonden.
(Overgenomen en vertaald uit „Le Soir", Brussel.)

....in het Gedenkboek „De Zaanstreek" in blijde
en droeve dagen" een gedeelte voorkomt, ondertekend door een KP-leider, waarin verteld wordt,
hoe een politieman door de illegaliteit met de
kogel werd bedreigd, wanneer „hij door zou gaan
met zijn „werkzaamheden"
. . . .deze politieman thans na „zuivering" bevorderd is tot adjudant....
.... dat voor een ander gedenkboek, dat binnenkort
verschijnt („De mannen van Overste Wastenaecker), de illustraties zijn verzorgd door een tekenaar, dié gedurende de bezetting lid was van de
Landstand en de „Cultuurkamer"
. . . .dat een collega van hem, die de kop van het
illegale „Trouw" ewitwierp en zich duchtig geweerd heeft tegen den bezetter, hiervoor niet in
aanmerking kwam....
.... er geen zwarte prijzen gevraagd worden door
de advocaten....
. . . .een advocaat zijn „cliënt", een NSKK-man
„slechts" f 450.— voor zijn verdediging vroeg, bij
vooruitbetaling. . . .
....„door de poort van Minister Maarsseveen's
barmhartigheid" is getreden: Alex de Meester...
....deze heer tot aan de capitulatie van Duitsland, omroeper was bij de Bremerzender en de
„Hollandse" uitzendingen verzorgde?
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De „voorloper" van hét grote L OLK.P. Gedenkboek verschijnt vóór St.
Nlcolaas|Volgt bijna 20.000 anderen
en bestelt met spoed. Anders is de
eerste druk uitverkocht!

Er is een geheimzinnige mist blijven bestaan rondom de beroemde Sectie V van de O.D. En de lezer zal zich mijn enthousiasme kunnen voorstellen,
toen de titel van een artikel in „De Ingenieur" van
25 October 1946, mij deed vermoeden, dat deze
mist zou optrekken. Eindelijk zou ik dan gelegenheid krijgen om ook onze lezers aan de hand van
dit artikel nader over het werk van deze Sectie V
in te lichten.
Helaas is deze vreugde bij het lezen spoedig in
wrevel veranderd. Niet zo zeer, omdat er geen inlichtingen gegeven worden, maar vooral, omdat
met de bekende O.D.-arrogantie ongeveer alle eer
van het verzet voor die organisatie werd opgeëist.
„Daar zijn de schutters", dus na iH jaar, om van
hun roemrijk verleden getuigenis af te leggen voor
het Nederlandse volk. Spijtig voor hen zijn wij er
ook nog om de missers te tellen.

Laat ik voorop stellen, dat het artikel een kort
verslag is van een t edevoering, gehouden door J.
Kok, kolonel der genie en dat het ons dus slechts
mogelijk is in te gaan op dit kort verslag.
Laat ik verder vooropstellen, dat bij al onze critiek geen twijfel is aan de betekenis van de Sectie
V der O.D. Hoe -geheimzinnig dit lichaam ook gebleven is, het is ons wel bekend, dat het met name
op waterstaatkundig gebied, belangrijk werk verricht heeft. Naar ons gevoelen was het de enige
afdeling der O.D., die voor September 1944 actief
verzet pleegde.
Laat ik bovendien, om misverstand te voorkomen,
mededelen, dat onze critiek niets te maken heeft
met het moedige verzetswerk van de z.g. oude O.D.
die in de eerste jaren van de bezetting zo veel
slachtoffers heeft gehad. Over deze moedige kerels
niets dan lof. Zij worden al veel te veel vergeten.
Het was juist, omdat deze oorspronkelijke organisatie zulke zware klappen kreeg, dat de ons bekende O.D. zich alleen instelde op,de taak van het
handhaven van orde in de vacuumperiode na het
verdwijnen van de Duitsers.
En tenslotte mag ik niet nalaten op te merken, dat
het verre is van ons om mensen, die zich ook in de
O.D. in de bezettingsjaren voor het vaderland gaven, te disqualificeren. Wij uitten slechts onze bezwaren tegen eenzijdige en tendentieuze voorlichting.
De onbevooroordeelde lezer, die het geheel overziet, krijgt n.1. de indruk, dat het verzet de O.D.
was en dan nog eens de O.D. en dan een hele tijd
niets en tenslotte enig onbelangrijk wei 1; van andere organisaties. En als de spreker de B.S. behandelt, dan blijkt ook die organisatie in feite niet veel
meer dao de O.D. te zijn.
In de inleiding noemt Kok, den kolonel Jhr. P. J.
Six, den onvolprezen leider van het militair georganiseerde verzet in ons land. Wel, wel, dat is
nieuw voor ons. Alle eer aan lederen illegalen
werker, dus ook aan Six en we laten maar in het
midden of hij onvolprezen was, maar de leider was
hij in ieder geval niet. Vóór September 1944 niet,
want toen werd er alleen gewapend verzet gepleegd door K.P. en R.V.V. en dacht de leiding
van de O.D. hier zelfs niet aan omdat haar organisatie te kwetsbaar zou worden en.... omdat zij
hier niet op was ingesteld (we zonderen nog steeds
de geheimzinnige sectie V uit). En nk September
1944 niet, want toen was generaal Koot de commandant van het militair verzet. En enkele maanden voor.de bevrijding ook niet, want toen was

onder generaal Koot, „Peter Zuid" commandant
van het strijdend gedeelte, d.w.z. van de troepen,
die voor de bevrijding actief gewapend verzet
pleegden.
Eveneens onder generaal Koot was Six commandant van de bewakingstroeperi, d.w.z. de1 troepen,
die pas na de bevrijding op mochten treden. Als er
een onvolprezen leider van het militair verzet genoemd moet worden, wel dan was dat „Frank",
die in de strijd gevallen is, en die, toen de heren
in Amsterdam aan het organiseren en bureaux inrichten waren, om het verzet te gaan leiddenf!),
met zenders en telefoonlijnen de gewapende strijd
vanuit Rotterdam voerde en die, toen hij naar Amsterdam kwam en zich onder generaal Koot stelde,
de leider van het gewapend verzet bleef tot aan
zijn dood toe. Wij willen eveneens noemen lange
Jan van R.V.V. die eveneens een krachtige leider
was van het gewapend verzet.
Volgende foutje: „In de laatste jaren van de bezettingstijd gingen zij (andere spionagegroepen.
Red.) er meer en meer toe over haar gegevens aan
Sectie V van de O.D. ter beschikking te stellen,
welke elk bericht op de juiste waarde, in verband
met het grote geheel kon toetsen en zo nodig in
haar voor Londen bestemde rapporten en tekeningen kon verwerken".
Hoe belangrijk Sectie V van de O.D. ook geweest
mag zijn (wij kunnen ,dat niet beoordelen) zij was
er slechts één uit vele en die andere organisaties
(wel 25) dachten et niet over hun spionnagewerk
over die sectie te laten lopen. Zij hadden zelf minstens zo gqcde verbindingen en vaak een beter
h;j:onnage-apparaat.
Zelf heb ik vlak voor September 1944 een bespreking meegemaakt tussen vertegenwoordigers van 3
spionnage- en inlichtingengroèpen, waaronder die
van de O.D., met het doel om deze drie te coördineren en dan in die vorm, dat de O.D. daarbij de
leiding zou krijgen. Daar trapten de anderen natuurlijk niet in, want ze wisten wel wat ze hadden
en niet, wat ze krijgen zouden. De practijk na September 1944 wees uit, dat de C.I.D. het meest doeltreffendst was voor de B.S. en dat de groep Albrecht bij de geallieerden welhaast het hoogst
stond aangeschreven.
Dan een nieuwtje.
„Ruimtegebrek belet spreker in dit kort verslag
„dieper in te gaan op de techniek der geheimhou„ding, het systeem der schuilnamen, valse persoonsbewijzen, „Ausweise" en andere legitimatiepapieren, het spionnage-, verkennings- en teken„werk, fotografeer- en lichtdrukwerk, administratief werk, archiefwerk, koerierswerk en onder„brenging van bureaux met illegale telefoonaansluitingen, verzorging, voeding en' beveiliging
„van personeel in gastvrije huizen met geheime
„bergplaatsen voor personeel en archieven en op
„de gevaren, welke het Sectie V werk bij voort„during met zich bracht.
Wel, wel, nu weten we tenminste waar onze valse P.B.'s en onze „Ausweise" vandaan kwamen en
wie er voor voedsel in de hongerwinter zorgde.
Dat geheim is dus ontsluierd. De O.D. zorgde
hiervoor en ook de LO was dus een vertakking
van de O.D.
Laten we den argelozen lezer maar uit de droom
helpen. Dit is weer een listig staaltje van verzetsvoorlichting. Er staat niet met zoveel woorden, dat de O.D. er alleen voor zorgde, maar de

argeloze lezer loopt erin en zal al deze werkzaamheden voor rekening van de O.D. brengen.
Welnu: valse persoonsbewijzen en „Ausweise"
werden verzorgd door de P.B.C, en door de twee
afdelingen van de LO, de F.C. en de P.B.S. De
illegale voedselwerving en distributie is door de
illegaliteit opgedragen aan de LO en wat de geheime telefoonaansluitingen betreft, de O.D. mag
er wat aan gedaan hebben, maar in hoofdzaak is
het net gebouwd door de C.I.D.
Het lust ons niet, dit artikel in verband met dergelijke slimmigheden verder op de voet te volgen. Het is vrij melig om in dit artikel overal
waar de O.D. alleen genoemd wordt duidelijk te
maken, dat het de O.D. alleen niet was, ook niet
in de eerste plaats en soms helemaal niet, dat er
nog meer verzetsorganisaties waren, die zich over
het algemeen zelfs minder specialiseerden in het
bureauwerk en meer op het daadwerkelijk verzet.
Genoeg hierover.
Op twee zaken wil ik echter nog ingaan. Op de
toestand rondom September 1944 en op de ontwikkeling in de laatste maand van de oorlog.
We beginnen met een citaat:
„In het voorjaar van 1944 werden de drie
grootste ondergrondsche organisaties O.D.,
„R.V.V. (Riad van Verzet) en K.P. (Knokploegen) door den^moeizamen en gevaarvol„len arbeid van eenige vooraanstaande ille„gale werkers, waaronder in de eerste plaats
„moet worden genoemd de tegenwoordige
„directeur-generaal der P.T. en T., L. Neher,
„tezamen gebracht en vereenigd tot de Del„ta, later de B.S., Sectie V — O.D. werd nu
„Sectie V — Delta, later Sectie V — B.S.
Wij willen zo vriendelijk zijn te veronderstellen,
dat deze serie fouten voortkomt uit de onbekendheid van den schrijver met het verzetswerk. Om
te beginnen waren de O.D., R.V.V. en K.P. niet
de grootste ondergrondse organisaties.
Ja toch, de O.D. was de grootste verzetsorganisatie
op papier, 110.000 man sterk. Na de bevrijding
was dit „de ondergrondsche".
De grootste in de practijk was de LO. De R.V.V.
en de K.P. waren kleine selecte gewapende verzetsorganisaties, die vóór September 1944 geheel
en na September 1944 voornamelijk het gewapend
verzet voerden.
Heeft de schrijver nooit van De Kern gehoord?
Alle eer aan den Heer Neher, die daarin ook zitting had, maar hij was toch niet het enige lid
van De Kern. Welnu op initiatief van deze Kern
zijn drie vertegenwoordigers van respectievelijk
O.D., R.V.V. en K.P., in het voorjaar" van 1944
bij elkaar gekomen, zulks in verband met gewijzigde opvattingen in de O.D., voorzover na te
gaan vanwege de aandrang uit Londen en uit
de organisatie. Daarvoor zag de O.D. als hoofdtaak de voorbereiding van een organisatie voor
ordehandhaving in de vacuumperiode. Medio
1944 meende de O.D. nu ook voorbereidingen te
moeten gaan treffen om vóór de bevrijding aan
het gewapend verzet te gaan deelnemen voor de
bescherming van objecten. En zoals dat meer
gebeurt, deze nieuweling eiste natuurlijk direct de
leiding.
Dat onheil is gelukkig tot het eind toe voorkomen. Na September 1944 traden O.D., RW.V.
en K.P. als gelijkwaardige organisaties in de B.S.
Pervoïg op pag. S, te kolom
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L VERMEER

HENK TEMME

Hij luisterde steeds naar de berichten
van de Engelse radio en wat konden zijn
ogen tintelen, als hij je goed nieuws kou
mededelen.
De Heer Vermeer, Evangelist te Oostvoorne, was een gelovig mens en een vurig vaderlander, die, zoals hij dikwijls
beweerde, graag zijn leven voor ons land
overhad. Nimmer was hem dan ook iets
teveel, wanneer het de goede zaak betrof. En dat er veel te doen was op dat
Zuid-Hollandse eiland, daar zorgde een
Inselkommandant, die nergens voor terugdeinsde, wel voor. Groot was het
verraad, ook al door de vele vreemde
mensen, die aan de bunkerbouw medewerkten. De vergaderingen van de LO,
die, om alle moeilijkheden op het eiland
te bespreken, geregeld bij den He.er NfTmeer gehouden werden, waren dan ook
dringend nodig.
Op 9 October 1944 waren weer LO-vertegenwoordigers van alle plaatsen present. Eerst werd naar Radio Oranje geluisterd, de stem van strijdend Nederland, die ook den Evangelist zoveel
steun gaf om verder te vechten in het
belang van zijn geliefde vaderland. Ineens werd er hard gebeld. Onraad —
moffen. Nog net was er gelegenheid,
om de radio in de kunstig bedachte
schuilplaats te laten verdwijnen, of de
deur werd opengemaakt. De indringers
aan het zoeken.' Steeds weer hoorde men
de heer Vermeer zeggen: „Ik heb geen
radio." Het mocht niet baten; en toen
plotseling een radio onder de preekstoel
van de naast zijn huis gelegen kerk, werd
gevonden, die de heer Vermeer voor
anderen had verborgen, moesten allen,
ondanks dat er een dikke laag stof op
het toestel lag, mee.
Op de Heesterhof werden allen opnieuw
gefouilleerd. Na een kort verhoor werden
allen afzonderlijk in cellen opgesloten.
De volgende morgen: opnieuw verhoor,
maar nu op de gebruikelijke methoden:
mishandeling, uitspelen van verdachten.
Ook Vermeer werd er bij gehaald. Zwaar
gewond stond hij voor zijn beulen.
Niettemin liep hij de volgende dag fier
en ongebroken naar de plaats, waar het
peleton stond opgesteld. Ongeblinddoekt
werd hij gevonnisd.
Nooit zal Oostvoorne den heer Vermeer
vergeten, die, als hij had gesproken,
tientallen mensen hetzelfde vonnis had
kunnen bezorgen, als hem nu werd aangedaan.
Deze kleine man, is als Evangelist klein
voor God, maar als een groot voorbeeld
voor zijn landgenoten gestorven.
Moge zijn strijd niet vergeefs gestreden

Toen de moffen hun zoveelste represaille-moord
begingen aan Henk Temme, sneden zij weer een
leven af, dat zo zeer van nut was en nog had
kunnen zijn voor oris allen in en na de oorlog.
Reeds in de eerste dagen der bezetting stond
Temme vooraan in de rijen van die verzetsmensen, die het vervaardigen en verspreiden van
„Vrij Nederland" tot hun taak hadden gemaakt.
Zijn medewerkers (o.m. Lenglet) werden gearresteerd, doch Heni^ kon nog ontsnappen. Op elk
gebied strekte zich zijn activiteit uit en zo speelde hij o.m. een rol bij het vertrek van een bepaald
vliegtuig in begin 1942.
In Februari 1943 volgde voor de tweede maal
een inval en weer kon Henk zijn huis op het
laatste nippertje ontsnappen, doch thans werd zijn
vrouw door de moffen medegenomen.
In Amsterdam werd nu de grond wel heet onder
zijn voeten en zo werd het werken hem een tijdlang bijna onmogelijk.
Enige tijd later sloot hij zich bij de LKP Amsterdam aan en van die tijd af heeft hij actief aan
ons werk deelgenomen. Tijdens een van deze acties werd Henk gearresteerd en als represaille
voor Rauter, gefusilleerd.
Het is een schrale troost voor ons, dat hij vele
malen gewroken is.
Het besef van zijn einde kan ons groter troost
geven, n.1. het einde van een doelbewust man.
Deze levende herinneringen zijn het, die voor ons
ten opzichte van de toekomst een reeks van verplichtingen vormen.

zijn.

O.

Ochiendgloren
Ze hebben bij die dijk gestaan
Zo even buiten Amsterdam
De mof heeft daar zijn moord begaan
toen nog geen zon ter kimme kwam.
Ze stonden in het prille licht
van d'ochtend, die de laatste was.
Hun blikken «it het strak gezicht
groeten de eerste dauw op 't gras.
En door hun harten klinkt een kreet,
die haat doet worden stom en stil:
strijdende makkers, nooit vergeet"
waarom ik vecht en sterven wil!
Die kreet vindt weerklank in ons hart
en elke vriend gedoemd te scheiden,
een nieuwe kiem, gezaaid in smart,
die groeit
geoogst in bet're tijden.
Dat zaad is niet vergeefs gezaaid!
Dié oogst de stuwkracht die ons drijft
en gij, die eens dit koren maait:
Eén geest, die in ons hart steeds blijft:
Tot óns keerde het leven weer.Zij hebben bij die dijk gestaan
geen angst voor sterven sloeg hen neer
Hoog de banier en breekt de haan!

Hij woonde in Amsterdam en zou naar Duitsland moeten. Het was niets voor Chiel zich zo
maar over te geven en dus zei hij: „Ik ga
niet". Zo kwam hij in Enschede onderduiken.
We hadden een. Bijbelkring in Enschede. En
op een avond zat hij daar. Zonder de aandacht
te trekken. Zonder lawaai. Rustig zat hij te
luisteren met volle aandacht. Zo is Chiel Koster in ons leven ge*ömen.
Voorjaar 1944 verteld^- hij me, dat Johannes
van de Twentse KP hem had gevraagd toe te
treden tot de ploeg. „Doe je 't?" vroeg ik. Hij
knikte een paar keer en voegde er aan' toe:
„Ja". Zo was Chiel. Hij zei nooit „nee", als
het vaderland vroeg. Zo heeft hij zijn intrede
gedaan in de Twentse KP. Eerst werkte hij met
bonnen, onderduikers, geallieerde piloten, illegale lectuur. Later deed hij meer aan het werk
te velde. Na September 1944, toen alles onder
hoogspanning ging werken, had hij het pas recht
naar de zin. Toen kon hij zijn hart ophalen.
Twee maal is hij aan een ogenschijnlijke zekere
dood ontsnapt. De eerste keer in Zenderen, bij
een SD-overval op het KP-hoofdkwartier, Huize
„Liduina". Chiel is er levend uit gekomen. De
twekde keer in Vasse, waar de SD een overval
deed op de boerderij, waar een lading wapens
was geborgen, die Chiel mede in ontvangst had
genomen op het dropterrein. Hij is er levend uit
gekomen.
Toen moest hij een tijdje rust houden van hogerhand. Hij mocht alleen wat klein werk doen.
Maar Chiel kon dat niet. Met klem heeft hij gevraagd weer aan het werk te mogen. Stralend
vertelde hij me, dat hij toestemming had gekregen.
Het was nog wel niet je ware, alleen maarkeen
zender bewaren en begeleiden, maar het was toch
weer wat.
Dat is Chiel's laatste werk geweest. Zijn laatste
opdracht. Want eind November 1944 werd hij
met den marconist, den Ier Bunny, gepakt. Tot
Maart 1945 is hij in de gevangenis geweest. Toen
is hij met vele anderen bij Woeste Hoeve neergeschoten. Daar heeft hij gelegen als een misdadiger, maar met de erenaam „terrorist". Daar is
hij begraven. Zo is hij uit ons leven verdwenen.
Dat was Chiel.
Is dit beeld volledig? Neen. Het belangrijkste is
nog niet genoemd: de reden, dat hij altijd „ja"
zei voor een gevaarlijk karwei, de basis van zijn
verzet: zijn geloof. Heel simpel en alles omvattend: „Ik geloof in God den Vader, Schepper van
Hemel en Aarde en in Jezus Christus, zijn Eniggeboren Zoon, onzen Heer". Onze Heer, de Heer
van ons leven. Die Zijn leven voor ons gegeven
heeft en Die zegt: „Die zijn leven verliezen zal om
Mijnentwil, die zal het behouden."
Zo heeft Chiel zich geofferd, want hij doorzag
de aard van de strijd tegen het Nationaal-Socialisme.
„Opdat hij vromelijk tegen de zonde, den duivel
en zijn ganse rijk strijden en overwinnen moge",
heeft de gemeente van Christus gebeden, toen
Chiel gedoopt werd. God heeft dit gebed verhoord. Op Donderdag 25 October 1945 is Chiel te
Amsterdam met militaire eer begraven. Drie geweersalvo's hebben de regenlucht gescheurd en
gebleken trouw bezegeld.
Een nieuw accent heeft dit gelegd op onze nieuwe taak in deze nieuwe tijd. Zal onze trouw blijken?
C. H.
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Vervolg van pagina 6
en op de duur keerde de eerste voor een groot
deel naar haar oorspronkelijke taak terug, terwijl de laatste twee het gewapend verzet voor
de bevrijding voerden. Maar laten we ons verhaal over het overleg vervolgen. Dit heeft practisch geen resultaat gehad. Toen vlak na Dolle
Dinsdag op de Kernvergadering aan den vertegenwoordiger van de O.D. de categorische
vraag werd gesteld of het overleg tot zodanige
resultaten had geleid en of de voorbereiding van
de O.D. zelf zodanig was geweest, dat men een
eventuele capitulatie van de Duitsers het hoofd
had kunnen bieden, moest deze vertegenwoordiger antwoorden, dat dit niet het geval was. Toen
eerst is de Delta der drie organisaties opgericht.
Van dat ogenblik af heeft de O.D. geworsteld om
overal en in ieder opzicht de leidende posten te
bezetten. Zoals gezegd, dat onheil is voorkomen.
En wat de sectie V van de O.D. betreft, die
Sectie V van de B.S. zou geworden zijn. Dat zal
wel, want ze moest toch ergens Sectie V van
zijn, maar deze opmerking houdt niet in, dat deze
dienst al het spionnagewerk, het verbindingswerk
en het contact met de overkant onder zijn beheer
had. De C.I.D., had het leeuwenaandeel in deze
werkzaamheden, afgezien van ,het zelfstandige
spionnagewerk van b.v. de groep Albrecht en de
G.D.N., welk werk als onze inlichtingen juist
zijn op het punt van spionnage*door de geallieerden het hoogst werd aangeslagen.
Verder zijn we zo vrij te betwijfelen, dat de
spoorwegstaking door de directie der N.S. in
overleg met Londen grondig voorbereid was, zoals Kok mededeelt. We hebben wel andere inlichtingen. In ieder geval heeft (en dat is wat
wij er van weten) de L.O. met behulp van het
N.S.F., niet alleen voor de spoorwegmannen gezorgd, maar tevens hebben L.O.-ers in tal van
plaatsen door persoonlijke inmenging de staking
tot een feit gemaakt. Tevens is het dwaasheid,
dat Sectie V overleg gepleegd zou hebben met de
N.S. wat de spoorwegsabotage betreft, die n.1.
uitgevoerd is door de L.K.P. en R.V.V. in B.S.verband.
Tenslotte beroemt de schrijver zich er op, dat het
overleg van vertrouwensmannen en de B.S. met
de Duitsers, zulke heilzame gevolgen voor ons
land heeft gehad.
Wij zijn geneigd dit sterk te betwijfelen. Over
dit punt zullen in de naaste toekomst nog belangrijke publicaties het daglicht zien. Daarom volgen ,
hier in dit verband slechts enkele losse opmerkingen. De beginfout was, dat de overleginstanties vergaten de hoogste verzetsinstantie in Nederland, de Centrale Commissie van de Grote
Advies Commissie in hun plannen te betrekken.
Deze fout wreekte zich reeds spoedig, want de
C.C. zou de compromissensfeer van dit overleg
nooit geduld hebben. Er werd namelijk een koop
gesloten tussen de overlegsinstanties en het bleek
al aanstonds, dat de immorele Duitsers beoogden
van de verzetsbeweging concessies te krijgen, om
daarbij van hun zijde zich niet aan hun deel van
de overeenkomst te houden. Zij gingen rustig
door met fusilleren en inunderen.
Dat dit monsteraccoord geen ernstiger gevolgen
heeft gehad is te danken aan de snelle capitulatie van de Duitsers.
Om de sfeer van het overleg met den vijand te
typeren,- delen we nog mede, dat een vertrouwensman en een O.D.-man (voor de B.S.) in verband met dit overleg de merkwaardigste crossing
hebben meegemaakt van de gehele bezettingstijd.
Dat was n.1. een crossing onder leiding en toezicht
j van de Duitsers, met Duitse vervoermiddelen en
dit keer eens voorzien van echte Duitse papieren!!
We zouden nog wel enigen tijd door kunnen gaan
doch. eindigen hier met ons commentaar.
Het is diep te betreuren, dat voorlichting over het
verzet van dit genre mogelijk is, maar we leven
nu eenmaal in een vrij land. Dat geeft ons aan de
andere kant de mogelijkheid om de zaken recht
te zetten. Om eerlijk te zijn, we hadden een dergelijke stunt van de O.D. al -eerder verwacht.
In deze organisatie zijn de voormannen er methodisch op uit geweest, de leiding (niet het risico)
in het verzet op zich te nemen en de eer voor
zich op te eisen, nogmaals de goede elementen
niet te na gesproken.
We hebben ons daar in de bezettingstijd tegen
geweerd, omdat het verzet er door in gevaar
kwam, we verweren er ons thans tegen, omdat de
geschiedbeschijving er door in gevaar komt.
H. v. R.

WIE KAN
INUCKTINGEN VERSCHAFFEN ?

756 Hermannus,
Engelbert,
Klaassens, geb. 13 Nov.
. 1921 te Groningen. Overleden 25 Dec. '44 in kamp
Buchenwald. Betrokkene
werd 14 Sept. 1944 te
Dusseldorf gearr. Zijn adr.
in Buchenwald was; Nr.
. 102946 Block 17 en hij was
gekleed vermoedelijk in
manchester (post)uniform.
757 Martinus Schaaphok, geb.
11 Juni 1922 te Bedum.
Gearr. 19 Aug. 1944, vervoerd n. Groningen, vervolgens naar Ommen en
daarna naar Amersfoort
(kamp nr. 5809, blok 10).
8 of 9 Sept. d.a.v. naar
Neuengamme, later tewerkgesteld in Hüzem. 20
Oct. 1944 ziek opgenomen
en te Neuengamme overleden, 23 Jan. 1945. Begraven op het Friedhof
Hamburg-Ohlsdorf. Wie kan inlichtingen
over zijn leven in de kampen^ en over zijn
sterven geven?

T I E S

(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.)
Heden behaagde het den Heere na een kortstondige ziekte onverwachts in Zijn Heerlijkheid op te nemen onze innig geliefde Moeder,
Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw de
Weduwe
M. VAN DER VEGTE—WINTERS.
Mattheüs 5 : 8 en 9.
Mede namens de familie
Haar bedroefde kinderen:
A. VAN DER VEGTE
L. VAN DER VEGTE.
's-Gravenhage, 5 November 1946.
Pieter Bothstraat 41.
(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m)
Steller dezes, 38 jaar, gehuwd, G.G., oud illegaal
werker en B.S.-er S.G., met politie opleiding en practische dienst, zoekt plaatsing als Portier, Controleur,
Vertegenwoordiger of iets dergelijks. Van prima getuigen voorzien.
Brieven aan den Heer H. B. Lichtenberg, Secreta-/
riaat G.O.I.W., Landstraat 27 te Aalten (Gld.).
Oud illegaal werker, 31 jaar oud, 15 jaar werkzaam
geweest zijnde in de Houthandel op administratief
gebied, zoekt betrekking als bedrijfsleider of vertegenwoordiger voor gerenommeerde firma.
Brieven onder No. 72 Adm. van dit blad.
Echtpaar zonder of met enkele k., bij zeer g.gst. gevr.,
als huisbewaarders op landg. Gelderl. Vrouw gen.
het huis goed te onderh., de man voor Tuinw. Gel.
volledige inlichtingen, voorwaarden, getuigschr. enz.
te zenden onder No. 74 Adm. van dit blad. Volwassen kind kan ook in betr. treden.
(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.)

Wie helpt oud-illegaal werker aan woning in Rotterdam (W.). Gezin bestaat uit 9 pers.
758 Franciscus P. H. StaffBrieven onder No. 73 Adm. v. d. blad.
horst, geb. 21-12-1911 te
Nijmegen. Is woonachtig
Haast U, nog slechts enkele abonnes kunnen
geweest te Arnhem, vandaar geëvacueerd naar
wij noteren voor
Putten. Van Putten ver„DE ENCYCLOPAEDIE VOOR DEN
voerd naar Amersfoort,
AQUARIUMHOUDER"
vanwaar na een verblijf
(gratis prospectus bij /. /. Hoedeman, Roosevan 10 dagen op transveltlaan 180, Amsterdam Zuid.
port gesteld naar Meppen
bij Hamburg. Duur van
verblijf te Meppen onbek.
Op het laatste ogenblik
van Meppen overgebracht
WAARSCHUWING.
naar Neuengamme. Daarna niets meer verDoor de Redactie en den Uitgever van ,,DE PRINSESTAD'* is aan alle afdelingen van de NEDERLANDSE
nomen. Kenteken: mist van één zijner hanVERENIGING
VAN
EX-POLITIEKE
GEVANGENEN
den de ringvinger.
UIT DE BEZETTINGSTIJD een schrijven gezonden, on759 De Heer Boiten, als illegaal werker gearr. op 14
\ Juli 1942 door de SD, n.
Huis van Bew. te Arnhem
gebracht. Van hier naar
Scheveningen-Amcrs f oort- 's* -^
%
Vught-Haaren-AmersfoortNatzweiler (Elzas) - Da' chau-AUach-Dachau-Neu
engamme-Aulrich-Neuengamme en hierna naar
Nordhausen, een buiten- dsSÊÊÊm ^W'
JÊÊml
commando van Buchenwalde waar hij op 3
Maart 1945 is overleden, hij kwam ongeveer
half Januari 1945 in Nordhausen, nooit iets
van hem vernomen.

jf

dertekend door het HOOFDBESTUUR en de REDACTIE
en den UITGEVER van genoemd blad.
Zowel tegen de inhoud van bedoeld rondschrijven, als tegen
het feit, dat de schijn wordt gewekt, dat deze brief door de
Redactie van ,,De Prinsestad" tezamen met het Hoofdbestuur der Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen is uitgegeven, wordt door het Hoofdbestuur ernstig geprotesteerd.
Voorts dient algemeen bekend te worden, dat ,,De Prinsestad" niet meer fungeert als ,,hct officiële orgaan der N.V.
E.P.G.. alsmede dat er geen enkele samenwerking meer
bestaat tussen dit blad en de Vereniging.
Mede zullen wij, Ex-Politieke Gevangenen en Oud-Illegale
werkers er voor waken, dat in de toekomst niet meer gecolporteerd zal worden met ,.De Prinsestad' onder het motto:
„ten bate voor de Ex-Politieke Gevangenen", daar dit op
onwaarheid berust.

Zo .juist bereikt ons bericht, dat op Donderdag
28 November a.s. een monument zal worden onthuld op de begraafplaats in Drieberg-en ter
nagedachtenis van Frank en Paul.
Nadere^ inlichtingen kunnen worden ingewonnen
op ons Centraal Bureau, telefoon 44102—44566.

Geef „Pe Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(baar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver",
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam.

a

Naam:
Adres:
Plaats:
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van
kwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LEP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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Wfenwc abonnementen kunnen op elke willekeurige datum Ingaani voor zover de nummers voorradig iqn. ook met terugwerkende kracht, doch alleen aan het eind van een kalenderkwartaal vervallen.
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LANDELUKE ORGANISATIE VOOR HULP

oals over 't algemeen wel bekend zal
zijn, brengt men het verschil tussen de
Volkerenbond en de UNO dikwijls terug tot deze woorden. De Volkerenbond
zou bedoeld hebben op de basis van het
recht de Internationale verhoudingen op te bouwen en de internationale conflicten te beslechten.
De UNO daarentegen zou veeleer de veiligheid
der naties beogen. (Men denke hierbij b.v. aan de
ideeën van Roosevelt, die zich een internationaal
accoord voorstelde, dat voor de volkeren o.a. de
bevrijding zou brengen van de druk der behoeften
en van de angst, een accoord dus, dat op veiligheid gericht zou zijn. Men denke ook aan het protest, dat als ik mij goed herinner, van Nederlandse zijde tegen deze verschuiving in het zwaartepunt gemaakt is, van het recht naar de veiligheid).
Deze verschuiving is niet toevallig, maar typerend voor onze tijd. Hierop zullen we straks terugkomen.
Wanneer het recht de toorts is, die het internationaal gezelschap der volkeren voorlicht en de
weg naar afspraken en sancties tegen kwaadwillenden aanwijst, dfn is daarmee een veel juister
standpunt ingenomen, dan wanneer men zijn handelen laat bepalen door de vraag naar veiligheid
en vrede.
Stelt U voor, dat binnen een staat het tweede
standpunt ingenomen wordt, dan zal in die staat
de overheid uit veiligheidsoverwegingen tal van
maatregelen tegen de burgers kunnen nemen, die
zelfs het karakter van een straf kunnen hebben,
en die alleen bedoelen het een of ander te voorkomen.
B.v. het veilig opbergen van personen, die wel
eens lastig kunnen zijn; alle personen, die aanleg tot inbreken en moorden hebben, zou dat b.%
kunnen treffen. Dat systeem lijkt zo wel aardig,
maar de consequenties zijn verschrikkelijk. De
overheid kan om zichzelf te handhaven b.v. alle
politieke tegenstanders vastzetten, de pers breidelen enz.
U begrijpt het wel, de consequenties van het
standpunt waarin men veiligheid vóór recht laat
gaan, hebben wij bij de nazi's meegemaakt en in 't
algemeen is dit de visie der machtsstaten. Op de
weg van beveiliging, ongeacht de vraag, of hiermede recht gedaan wordt aan alle betrokkenen, is
geen" halt, is de wreedste dictatuur ten behoeve
van de veiligheid het laatste station, waarachter
de zwarte nacht van het nihilisme (geen normen,
dus ook geen recht).
Sla ik nu niet een beetje op hol, althans ten
aanzien van de UNO? Natuurlijk, met de UNO is
't nog niet zo ver en zal 't ook wel niet zo ver
komen. Ik gaf echter dit vervolgverhaal van de

C

CS

o

•%

wen/er
ERDUIKERS

rechtsdegradatie om twee redenen: om onze tijd
te typeren en om op latente gevaren in de UNO
te wijzen.
Wilt U het concreter? De UNO staat en valt met
het accoord van de grote vier. Hun gezamenlijke
kracht maakt de veiligheid van de wereld uit.
Hun blijvend verschil van mening zal de UNO
als een kaartenhuis ineen doen zakken,
(vlaar het gevaar is, dat hun overeenstem?ning ten
koste van de kleine naties zal gaan, dat het recht
der naties aan de waeldveiligheid geofferd zal
worde^
De Volkerenbond droeg '; vaan van het recht,
maar had geen machtsmiddelen om het recht door
te zetten, ('t Uitblijven van sancties tegen Italië).
De UNO wil slippendrager van veiligheid en
vrede zijn en wil voor alles de machtsmiddelen
(uit de overeenstemming van de grote vier) om
die veiligheid te geven en die vrede te bewaren.
Op grond van het bovenstaande noemt men nu
de volkerenbond idealistisch en de UNO realistisch. Dat realisme beschouwt men als winst. De
UNO staat meer met beide benen op de grond,
in de feiten, zoals men tegenwoordig zegt.
Dat is niet geheel onjuist, maar men ftioet toch
de ogen niet sluiten voor de grote verliespost,
die bij die verschuiving is ontstaan. En daartoe is
het nodig deze zaak in een breder verband te lezien.
Na de eerste wereldoorlog waren de volkeren vol
enthousiasme. Er zcu nooit een oorlog meer komen, 't Humanisme zou de oorlog uitbannen ('t
Oude Ideaal). Men behoefde slechts internationaal
het recht te consolideren en^ de oorlog zou tot
het verleden behoren.
In 20 jaar tijd is dit humanisme gekraakt i een
nieuwe oorlog heeft alle hoop op blijvende redc
verjaagd. Ja, erger nog, er zijn beginselen gaan
doorwerken, die zich reeds lang in de filosofie
aankondigden en waarin het geloof aan normen
voor dit leven ondermijnd werd (dus ook aan
geldend recht), waarin slechts de taal der feiten zou gelden. Zo is b.v. het hebben van de
macht zo'n feit. Niet het recht, maar de macht
beslist, heet het dan.
Voorbeelden? Voor den Germaan geldt een ander
„recht" dan voor den Jood of den Romaan. Voor
den proletariër geldt een ander „recht" dan voor
den kapitalist. En men moet de macht verwerven
om dat verschil in recht te realiseren en te honoreren.
Het is duidelijk, dat waar dit standpunt ook vertegenwoordigd is in de UNO, er daar geen sprake
meer kan zijn van overeenstemming over internationale rechtsbeginselen. Zo moet men dus, die
hoge toren verlaten en naar het plateau zakken,
waar de feiten (de macht van de grote vier) beslissen over vrede en veiligheid. Dat is 't grote
gevaar van de UNO.
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Een nog verborgen gevaar. Maar.'t openbaart zich
buiten de UNO reeds overal in de wereld in de
vormen van nihilisme en dictatuur, die zo dicht
bij elkaar staan. Zo is dan, de winst in realisme
een bedenkelijke winst voor de UNO.
Want dat realisme van de taal der feiten (der
macht) is tegelijk het nihilisme van de rechtsdegradatie.
De wereld maakt een ontwikkeling door van het
idealistisch humanisme met zijn absolute rechtsnormen, zijn zedewetten, zijn democratie enz., naar
het vertwijfelde nihilisme en bij het verlaten van
het eerste, treden machtsstaten, leugenpropaganda,
intimidatie en rechteloosheid op. (En ergens in
deze ontwikkeling is de UNO opgehangen aan
de dunne draad van de overeenstemming der
machtige naties en van binnen uit ondermijnd
door groeiende twijfel aan de overeenstemming
betreffende internationale rechtsbeginselen).
Dan zal in die ontwikkeling, die zich steeds herhaalt, ook een wezenlijke trek van het menselijk
leven schuilen. Zo is het ook inderdaad.
God heeft Zijn wetten en normen voor dit leven
in ons hart gelegd. Dat is het eerste. Maar wij
zijn van nature niet geneigd daarnaar te handelen, de zonde trekt er ons van af, en we spelen
struisvogeltje met Gods geboden. Dat is het
tweede.
Zo is er dan recht, dat boven de feiten staat,
dat de mens in alle gebrekkigheid tot uitdrukking
moet brengen en na moet volgen. En om het
tweede feit, is er ook gerechtvaardigde uitoefening van macht, ten einde de naleving van dat
recht te waarborgen.
Het idealistisch humanisme nu (rondom de Volkerenbond b.v.) begrijpt iets van dit recht boven de
feiten (al kent het daarin God niet) maar is blind
voor de zonde in de feiten. Als de zonde van
mensen en overheden dan toch een streep zet door
dit idealisme, dan weet het geen raad meer, dan
is er geen hoop meer, dan begint men alleen te
geloven in het tweede feit (zij 't dan niet gezien
als een zondigen tejjen Gods geboden), dan valt
men in het andere uiterste en ontkent het bestaar
van normen voor het leven, (nog eens, dit alles
openbaarde zich in eerste aanleg reeds in de vorige eeuw), dan staat het nihilisme voor de deur.
De Volkerenbond faalde, omdat men de verschrikkingen der zonde niet zag, de UNO zal falen, als
ze daarboven Gods genade in Christu-j niet op
ziet lichten, een genade, waardoor het mensenen volkerenleven nog mogelijk is, als men naar
Gods geboden weer gaat leven, als men in Christus den Redder der Wereld gaat belijden.
H. v. R.
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RIJ- EN WERKPAARDEN

In „Uitkijk" van April 1946 trof mij het stukje
over den bekenden oorlogscorrespondent Ernie
Pyle; één van de weinigen die nu eens niet schreef
over het gebeuren in de hogere militaire regionen,
maar die vertelde over de oorlog van den kleinen
man, den man in de troep.
In dat artikel wordt de volgende uitspraak van
den schrijver John Steinbeck aangehaald: „Er zijn
in werkelijkheid twee oorlogen en, die twee hebben niet veel met elkander te doen. Daar is de
oorlog van stafkaarten, legers, divisies, regimenten en veldtochten; de oorlog van de generaals
(voor Nederland de oorlog van de bureaux). Dan
is er de oorlog van mannen, uit alle hoeken van
het land bijeengegaard, die ergens ver weg zijn
gestuurd, van hun vrouwen en hun kinderen of
ouders vandaan én die heimwee hebben. Ze wassen hun sokken in hun helmen, fluiten onbeschaamd naar de meisjes en knappen de gevaarlijkste karweitjes op, waaraan uiteindelijk de
wereld de overwinning der democratie te danken
heeft. Ze zijn elke dag weer moedig, omdat het nu
eenmaal hun plicht is moedig te zijn."
Daar ligt het begrip rijpaarden en werkpaarden.
Het probleem in iedere werkgemeenschap, hetzij
militair, hetzij civiel; hoe wordt het netto product van de gezamenlijke arbeid van deze beide
categorieën, die elkaar nodig hebben, aan ieder
toebedeeld?
Om bij het militaire terrein mij te bepalen: hoe
moet gewaardeerd worden de prestatie van den
generaal die naar beste weten een plan ontwerpt
en doet uitvoeren en de prestaties van de troep,
die doordat „ze elke dag weer moedig zijn, omdat het nu eenmaal hun plicht is moedig te zijn"
de verwezenlijking van het plan mogelijk maken?
De oplossing van dit probleem zal altijd becritiseerd wordeji, maar ons gezamenlijk rechtsgevoel
verzet zich toch als de generaal de eer en roem
ten deel vallen en de troep ledig wordt heengezonden, of in het heden, wordt veronachtzaamd
en vergeten. Alleen deze laatsten zijn moedig,
stomweg moedig, iedere dag weer. De generaal
en de bureaux dragen dit kenmerk niet, zij vertoeven in een andere sfeer.
De moedigheid wordt in de troep zo vanzelfsprekend en ik wil U dit illustreren. Een sergeanttitulair wordt op 25 Meter afstand door een extremist onder vuur genomen; hij vliegt op den man
af en slaat den verbaasden extremoon met zijn
sten meer dan „buiten westen". Een eenvoudig
soldaat en eeri sergeant-majoor zien 3 inheemse'
kinderen door de branding weggesleurd; de soldaat redt er twee met uiterste krachtsinspanning.

de sergeant-majoor en 1 kind spelen levenloos aan
Er wordt niet lang meer over gesproken, want
„ze zijn iedere dag weer moedig, omdat het nu
eenmaal hun plicht is moedig te zijn".
En bij ieder bataljon hopen zich zo de heldendaden van den kleinen man op. De plichtsvervulling wordt bij de troep, relatief, in hogere graad
aangetroffen dan op de bureaux. De laatste sluiten om 5 uur en trachten, zoals nu over de gehele lijn bewerkt wordt, hun rang verhoogd te
krijgen. Hier tegenover stel ik nu eens 'n nooit genoeg te waarderen man uit de troep: den kok. Hij
moet er het vroegst uit, zweet het meest, heeft de
meeste zorg om het •allen, rijst- en aardappellicfhebbers, naar de zin te maken, vertoeft in de
gecombineerde hitte, van zon en oven, is het laatste van allen klaar en is ook bij menige nachtelijke actie nog van de partij. En wat valt hem
ten deel? De nieuw doorgevoerde reorganisatie
vermindert het aantal koks per compagnie van
drie tot twee; hij kan hoogstens bij de compagnie,
soldaat Ie klasse worden (10% van het totaal) of
één van de drie korporaal-koks bij een bataljon
zijn en na 1 jaar dienst op deze wijze krijgt hij,
ongehuwd zijnde, een periodieke verhoging van
f51.— per jaar.
Alle weldaden vallen de hogere ■regionen ten
deel; de rangen van de officieren bij de troep
worden zinloos opgezet (en de leiders van de bureaux rijzen mee). Nu gun ik deze troepofficieren
het wel, want ook zij behoren bij dat éne deel
van het leger, de troep. Maar waarom de positie
van de lageren niet verbeterd? Alleen omdat dat
niet in het Engels handboekje staat.
Waarom nu t.a.v. een soldaat niet bijvoorbeeld
bepaald:
a. na een jaar dienst en gunstige beoordeling,
automatisch bevordering tot soldaat Ie klasse,
b. daarmee gepaard gaande een merkbare periodieke verhoging.
Welke officier uit de troep zal het niet met mij
eens zijn, dat een goede compagnieskok korporaal
behoort te zijn?
Zo zijn er zoveel van die, van bovenaf gezien,
kleine dingen, die, van onderaf gezien, zulke
grote belangrijke dingen zijn.
En van bovenaf ziet men deze dingen niet; men
zoekt alleen zichzelf.
Maar aan den kleinen man, de gevcchtstroep,
heeft „uiteindelijk de wereld de overwinning der
democratie te danken".
Die roem kan hun niet ontnomen worden, al krijgen de anderen ook de klontjes en de aaiende
hand.
•
MAX.

MEDEDELING
Er rijn in ons land Ingenieurs, die zich met
berechting bezig houden. Dat is hun goed recht.
Ook bestaan er rechters, die genieën zijn en
constructief werken. Wij moesten meer van zulken hebben. Maar dan leeft in Amersfoort cea
ingenieur, die noch een genie, noch rechtvaardig is en zich zeker niet met de bestraffing van
politiemannen kan bezig houden. Dit laatste
bewees hij.' door in de Amersfoortse Courant te
vragen, waarom een agent, die In 1944 de prijzenswaardige daad verrichtte, om een kraak op
een distributiekantoor te verhinderen, nu wel
strafbaar is. De ir. schrijft verder: „De agent
wordt gestraft (aboc - Pet), maar wie lijt gij,
illegalen (illegalen - Pet), en welke waren destijds Uwe bedoelingen? (Mannetjes als Ir. van
Veen van bonkaarten voorzien, wanneer re
tenminste durfden onderduiken - Pet). Kunt gij
deze, behalve voor de rechters (waarom rechters?) - Pet) ook voor Uw medeburgers (voor
U? - Pet) verantwoorden?" (We vertrouwden
elkaar, Ir. Van Vecnl - Pet).
■)e pers is gezuiverd, dus durfde de Amersfoortse Courant — hij mocht daarom eens verboden worden — aan deze vragen geen critiek
toevoegen. Terecht, want als men boter op het
hoofd heeft, steekt men de hand niet in het
vuur uit angst, dat de boter door de warmte
zal smelten.
Ir, van Veen, deze overval was ,,door een
troep z.g. illegalen" op touw gezet, omdat die
z.g. illegalen zo'n hekel hadden aan bepaalde
Ingenieurs. Bovendien wilden ze eens een verzetje hebben. Begrijpt U het nu? Moet dèér nu
een rechter bij te pas komen? Dat die agent
schoot, maakte de zaak alleen maar wat avontuurlijker.
Wat jammer, mijnheer Van Veen, dat U deze
regels niet leest. Stond er deze week niet in
de bladen, dat zekere Ir. W'. van Veen uit
Amersfoort door de P.R.A. was gearresteerd,
verdacht van collaboratie en daarop attent gemaakt door rijn eigen publicatie? jammer, want
dan zou U dit kraakje misschien hebben kunnen gebruiken voor Uw verdediging. Illegalen
(z.g,) houden van recht. Ir. van Veenl
PET

Ondergetekende, Hoofd.van de Nationale Documentatiedienst der Illegaliteit, Burgemeester Meineszlaan 110 te Rotterdam, bericht hiermede aan
alle belanghebbenden, dat hij zich door overstelpende werkzaamheden, tot zijn spijt genoodzaakt
ziet, het werkterrein van deze dienst te beperken.
Zulks opdat ook in den vervolge de snelle, soepele en objectieve behandeling en behartiging van
zaken, de voormalige illegaliteit betreffende, gewaarborgd zij.
Te dien einde zullen vanaf 1 December a.s. geen
zaken meer in behandeling genomen kunnen worden, vallende buiten de provincie Zuid-Holland.
Tevens wordt medegedeeld, dat vanaf 1 Januari
a.s. de werkzaamheden van de Documentatiedienst
zullen worden overgenomen door het districtssecretariaat van het district Rotterdam van „Voormalig Verzet-Zuid-Holland" en door het provinciaal secretariaat van „Voormalig Verzet-ZuidHolland", beide gevestigd op hetzelfde adres.
Aan ondergetekende is verzocht de leiding van
het Provinciaal secretariaat op zich te nemen.
Tenslotte wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een bijzonder woord van dank te richten aan alle officiële en semi-officiële instanties,
bureaux en diensten, overal in den lande, op wier
vertrouwelijke medewerking nimmer een vergeefs
beroep is gedaan en die door hun vertrouwen en
hun medewerking er naar vermogen toe hebben
bijgedragen, dat de belangen der voormalige illegaliteit op de best mogelijke wijze konden worden behartigd.
In voorkomende gevallen hoopt het Provinciaal
Secretariaat van „Voormalig Verzet-Zuid-Holland" ook in de toekomst een beroep op deze
medewerking te mogen doen.
G. J. VAN DE WAAL.
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Bevrijding, bezetting, herstel, vernieuwing,
door Mr. W. P. J. Pompe.
Het nieuwe tijdperk en het Recht, door Mr.
W. J. P. Pompe.
Uitgaven van de Uitgeverij Vrij Nederland.
Twee werkjes van den oud-adviseur der LKP
Prof. Mr. W. J. P. Pompe van Utrecht! Een
reden te meer om deze boekjes te beoordelen,
niet, zoals elders, van juridisch, politiek, algemeen maatschappelijk of literair standpunt,
doch van het standpunt van „De Zwerver",
zijnde de gezichtshoek van den Oud-KP'er of
LO'er.
Laat mij beginnen te zeggen, dat de schrijver
een open oog heeft voor de verdienste van het
verzet-van-de-daad. „In de volle en ware
zin van het woord wordt het verzet slechts gepleegd door degenen, die met hun hele persoon en met voortdurend gevaar voor hun leven zich beschikbaar stellen
" Evenwel
spreekt hier een bezadigd vaderlander, die
wars is van overijldheid: „Het eert ons volk,
het eert vooral de verzetsgroepen, dat de Regering te Londen meermalen moest waarschuwen tegen voortijdig actief verzet. Dit temperen eert ook onze Regering in ballingschap
meer dan aanhitsing...."
Niettemin kunnen zulke uitspraken — en er
staan er vele zo in deze boeken — mij niet
ten volle bevredigen. Men heeft aan juristen
wel eens verweten, dat men nergens verder
van recht en gerechtigheid verwijderd is, dan
op een advocatenkantoor. Nu heeft Prof. Pompe voor het juridisch fanatisme een open oog.
In de hoofdstukken over de overheersing der
geschreven Wet en het geheel in de Rechtsorde in Het Nieuwe Tijdperk komt dit o.a.
goed uit. Wat hij in het laatstgenoemde caput
zegt over de waarde van de juridische leek
in de rechtspraak is helder en voortreffelijk.
Hier spreekt de praktische theoreticus,', die
met verstand oordeelt. En toch mis ik iets. Zo
zou ik — b.v. in het hoofdstuk over Wet en
Rechtsbeginselen — met uitvoerigheid over
eigen richting en zelfverdediging, over het
ambt en het recht en dergelijke onderwerpen
hebben willen horen. Daii zouden we meer
onze oren gespitst hebben. De K.P. ging toch
immers „op de stoel van den rechter" zitten,
weet U wel! Prof. Pompe is iets te veel praktisch jurist, iets te weinig rechts-zielkundige
en rechts-wijsgeer. Daardoor is niet de daad,
maar wel de geest van het verzet iets te kort
gekomen.
We moeten bij het lezen dezer boeken evenwel niet vergeten, dat ze resp. Voorjaar '45
en Najaar '44 voltooid werden. Geschreven
werden ze dus toen voor velen alles, met inbegrip van lijf en leven verloren was, behalve
de eer en de geest. Thans, anno 1946, is het
veeleer omgekeerd. Toen sprak het voor ons
vanzelf, dat we een actieve mede-verantwoordelijkheid droegen voor de toepassing van het
recht in de Nederlanden. Ik geloof, dat die
verantwoordelijkheid ook nu, na de bevrijding,
bestaat. Maar hoe?
Vrij Nederland heeft er goed aan gedaan deze
twee boekjes uit te geven. Ons verzet was een
rechtsstrijd. Maar de rechtskundigen, vooral de
ambtelijke, lieten in meerderheid verstek gaan.
Zulks in tegenstelling met de artsen. Daarom
is dit werk van een hooggeleerden juridischen
verzetsman dubbel lezenswaard en lezcns-aanbevolen.
PIET.

MBROS
IX. (Slot).

Drie dagen duurt de reis van Vught naar de plaats van bestemming.
Het is een vreselijke reis. Wie niet door honger gekweld wordt, moet
de marteling van een naar water dorstende keel doorstaan.
En daarbij blijft het niet. Want het zijn niet alleen politieke gevangenen in dit transport. Er zit veel kaf onder het koren. Er zijn veel
mensen bij, wier botte egoisme en zucht naar geld hen in handen der
Moffen deed vallen. Van hen heeft niemand heil te verwachten. Zij
kennen geen saamhorigheidsgevoel, geen erbarmen. Ze komen niet
verder dan het eigen „ik".
De gesprekken zijn hier, waar men niet naar verwante zielen kan uitzien, dan ook voor velen een marteling. Er zijn er, die bij het passeren van de grens hopen op het gezamenlijk zingen van het „Wilhelmus". Maar dat kan men niet inzetten als de rest in een \Vagon „Die
mooie molen" galmt.
\
Toch verliest men de moed niet. Deze reis zelf, hoe moeilijk ook, is
een bewijs van de tanende Duitse macht. En dat niet alle politieken in
Vught gefusilleerd zijn, bewijst toch, dat er ook bij de Duitsers nog
overwegingen moeten zijn, waarom ze zulks achterwege lieten.
Als de Vrijdag is aangebroken krijgen de gevangenen antwoord op de
vraag waar het voorlopig einddoel van hun reis ligt. Het is Oraniënburg (Sachsenhausen). In het voormalige Russenlager moeten ze op
het grasveld wachten. Daar zien velen oude bekenden weer. Fokker,
die van Ambrosius het verzoek ontving, wanneer hij vrij mocht komen, zich in verbinding te stellen met secr. Mnonen, hoort hier
iemand, die priester blijkt te zijn, met „secretaris" aanspreken en
bemerkt al spoedig, dat ook Secr. Moonen zich bij de gevangenen bevindt. Zo ontmoeten ook Ambrosius en Secr. Moonen elkander weer.
Dat moet een grote vreugde voor Ambrosius geweest zijn. Er is in
de illegaliteit een hechte band tussen beiden gegroeid. De secr. van
het Bisdom Roermond was de geestelijke adviseur der illegaliteit.
Alle mogelijke problemen werden hem voorgelegd.
Het eigen leed is er niet minder om, wanneer men trouwe verzetsmakkers in gelijke omstandigheden ontmoet. Doch begrip, troost en bemoediging vindt men bij hen het eerst en het meest.
Weinigen zullen de behoefte gevoelen hier nog eens weer ten voeten uit de ellende der concentratiekampen getekend te zien. Wij mogen daarover kort zijn. De nieuw-aangekomenen moeten ontluisd
worden. „Sauberkeit" heet nog altijd „Punkt eins". De kleren worden verzameld en allen spiernaakt bijeengedreven om de voorgeschreven „reiniging" te ondergaan. Dan krijgen allen een jas, broek
en hemd; althans iets dat daarmee enige gelijkenis vertoont. Met de
schoenen, die ze mochten behouden, vormt dat de garderobe, waarmee ze de volgende morgen om drie uur moeten aantreden. Het is
koud, die morgen. En zeker voor mensen zonder voldoenden weerstand en kleding. Doch ze moeten tot 10 uur staan voor het bevel tot
de afmars gegeven wordt. Het is een afstand van 10 K.M. naar de
Heinkelvliegtuighal, waar ze zullen worden ondergebracht. SS,met
honden flankeren de stoet, om te zorgen, dat ook de onmachtigen, die
er met doorgelopen voeten bij neervallen, de tocht volbrengen, althans niet levend langs de weg blijven liggen. Voor degenen, die nog
kracht genoeg hebben en op de treinreis voldoende konden eten, betekent deze tocht door de vrije natuur echter een verademing. Maar
hoevelen zijn er dan nog in dit leger der miserabelen?
De Heinkelfabrieken stonden in Germersdorf; eens een ontzaglijke fabrieksstad, nu een puinhoop, waarin slechts een enkel complex nog
aan vroegere grootheid herinnerde. Een grote montagehal, enkele
honderden meters lang en honderd meter breed, waarin reeds een
groep Polen gehuisvest is, wacht ook de kampbevolking van Vught.
De ruiten zijn er uit, er zijn gaten in het dak, maar het is toch nog
een gebouw. Daar moeten voortaan 5 a 6000 mensen trachten te „leven". Doch niemand neemt het hun kwalijk, wanneer ze er niet kunnen leven, maar sterven. Dat is de enige jmjheid, welke men er geniet.

De honger neemt hand over hand toe. En de Polen willen bok niet
sterven. Ze vechten om een deken.... om een bord. Het peil der gesprekken daalt bij de dag.
En dan de onzekerheid.
Er zijn wilde geruchten.
„Hannover is geVallen".
„Von Brauchitz is naar Genève voor vredesonderhandelingen."
Maar de volgende dag blijkt het weer loos alarm té zijn geweest.
Dat alles doet Ambrosius geen goed. Hij gaat zichtbaar achteruit. Hij
is somber gestemd; houdt zich veel achteraf, om niet betrokken te
worden in het onverkwikkelijk gekrakeel van anderen. Vreugde vindt
hij slechts in de ogenblikken, wanneer het mogelijk is met geloofsgenoten het dagelijks gebed te zeggen en te luisteren naar de woorden van een der vele geestelijken, welke met hem naar hier zijn overgebracht. Want, hoewel streng verboden, omzichtig handelend, blijft
dit steeds weer mogelijk.
, .
\
Op Zaterdag 14 October trekt diezelfde stoet weer terug van Germersdorf naar Sachsenhausen. De rijen zijn gedund. Voor velen was
dit de laatste pleisterplaats op aarde. Voor Jan Hendrikx nog niet.
Zijn plaats in de rij is nog niet ledig. Ditmaal is de bewaking minder honds dan bij de heenreis. Er wordt niet gejakkerd. Maar in
aller hart leeft de bange vraag, waarheen ditmaal de tocht zal gaan.
Des Zondagsavonds vertrekt de ploeg, waarbij Jan Hendrikx is ingedeeld naar Neucngamme.
Daar vertoeft hij, tot in Februari 1945 een groep priesters, waarbij zich
verscheidene Fransen bevinden, op transport naar Dachau gesteld
wordt. Wij moeten aannemen, dat ook Jan Hendrikx bij dit transport
gevoegd werd. Van dit transport is verder niets bekend. Na de periode in Neuengamme is er ook niemand meer die Jan Hendrikx ontmoet,heeft. Een doodstijding werd van hem, gelijk van zovele duizenden anderen, nimmer ontvangen. Doch wij moeten aannemen, dat ook
zijn graf gedolven is langs een der vele wegen, die lopen van het
ene naar het andere kamp der gruwelen in het Duitse land.
Op zijn graf bloeien geen bloemen, door vriendenhand verzorgd.
Geen verwanten en kameraden hebben ontroerd gestaan bij zijn groeve. Geen gebed voor zijn zielerust werd er uitgesproken, toen zijn
moede lichaam de strijd teveel werd. Geen
Och, het zijn alle
dingen die ons ontroeren.
Maar daarmede is het wezenlijke niet gezegd.
Hij heeft de goede strijd gestreden. De Duikinspecteur van het Limburgse land was geen avonturier, wien het tegen liep. Hij wist zich
sterk in de zekerheid van een schuilplaats, waar geen SD of SS, geen
Grüne of Braune hem vermocht te vinden.
Wij mogen vertrouwen, dat hij, die vooraan ging in de gelederen van
Jezus' soldaten, op het laatste appèl niet heeft ontbroken.
En al staat er geen steen op zijn graf en bloeien er geen bloemen op,
in vele harten bloesemt de dankbaarheid voor hetgeen hij deed.
Al hebb&n wij niet kunnen staan aan zijn groeve, de ontroering, nu
hij niet tot ons weerkeerde, is er niét minder echt om.
Al stond dan aan zijn graf geen priester en werd er geen gebed voor
zijn zielerust gezegd, in het Limburgse land en ver daarbuiten hebben
priesters zijn ziel opgedragen aan God en hebben talrijke lippen hun
God gebeden, opdat zij ziel just hebbe.
Ad.

*) In ons artikel over het transport naar Duitsland vermeldden wij, dat de S.D.-er
Weicke, na de ontsnapping van enkele gevangenen, in de coupé op de overgeblevenen vuurde. Blijkens intormaties van de Sub-Comm. Opsporing Oorlogsmisdrijven, VHertogenbosch, Is dit niet juist. Het was den beruchten plaatsvervangend
leider van het S.D.-lager en het v.m. Oranjehotel Johann Schwciger, die de schoten
afvuurde, waardoor de Limburger Diiessen werd gedood. '
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Klos, klos, zware soldatenlaarzen op de straat,
Grüne Polizei, met als gids een Nederlands politie-agent, goed-Nederlander.... Daar wonen ze!!
Bom, bom, met de karabijn op de deur. „Machen
Sie die Türe aufü"
Krak, krak, ruiten rinkelen over straat, zware
laarzen stampen door het huis.
In de slaapkamer schrikt eén Moeder wakker; de
Duitsers; er is een stil gebed in haar hart, dat ze
toch niet de ondergrondse jongens zullen vinden,
de strijders voor Vrij Nederland.
De Duitsers vloeken en tieren: „Waar zijn de
mannen, ze moeten er zijn".
„Verraad", schrikt het door de moeder heen.
De Hauptmann, commandant der troep, schreeuwt
„Zes mannen zijn hier in huis, waar zijn ze?"
Ze antwoordt: „Neen, hier zijn geen mannen, m'n
man is met m'n zoon naar de begrafenis van een
oom en komt niet eerder dan overmorgen thuis".
„U liegt het", zegt de Hauptmann, „spreek de
waarheid". „Neen, er zijn hier geen mannen".
„Wie zijn hier zo al thuis?", vraagt de Hauptmann.
„Een moeder met een kind, uit de stad weggevlucht voor de honger, en mijn dochter."
„Zoeken", gelast de Hauptmann en alles wordt
overhoop gehaald, -bedden uit elkaar getrokken,
dressoir en divan van de kant, tafels en stoelen
onderste boven gezet, doch niets te vinden.
Twee mannen proberen ondertussen de dochter
wakker te krijgen, een mof kruipt onder bed en
de tweede kriebelt haar onder de voet om haar
toch maar wakker te krijgen, doch geen kans, ze
slaapt rustig door; haar devies is: wie slaapt kan
ook niets zeggen.
De Hauptmann vraagt, hoe oud ze is. „Veertien
jaar", zegt de moeder. „Laat maar slapen", gelast hij, „weet toch niets".
Intussen wordt alles aan een inspectie onderworpen. Negen paar klompen staan in de schuur.
„Van wie zijn die klompen", vraagt een Feldwebel.
Het antwoord luidt: „Van mijn man, m'n twee
zoons en mij."
„Dan zijn er meer klompen, dan personen", zegt
hij„Neen", is haar antwoord, en ze pakt de droogste
klomp, die er bij is. „Ziet U dan niet dat deze
klompen in geen drie maanden gedragen zijn, ze
hebben toch niet altijd dezelfde klompen aan."
„In orde", luidt het antwoord.
Gelukkig, dat is weer voorbij, doch dan vinden
ze alweer iets anders. Een grote emmer met
aardappelen staat in die kast. „Voor wie zijn al
die aardappelen", is thans zijn vraag, „voor de
partisanen zeker. Ziet U wel, dat U de waarheid
niet zegt".
„Nietwaar!!.... die aardappelen zijn voor de
trekkers uit de stad, die hier in de omtrek komen
om eten te halen, een ieder die honger heeft kan
hier 's middags komen eten."
„En van wie zijn al die fietsen, die daar staan?"
„O, die fietsen zijn ook van trekkers, ik heb geen
slaapplaatsen voor de mensen meer over, daarom
gaan ze 's avonds naar een of ander hotel om
daar te slapen en komen dan 's morgens hier hun
fietsen halen. U ziet toch, dat er grote tassen achterop zitten." „Ja, ja", knikt de Hauptmann.
Inmiddels heeft hij gelast de vloeren op te breken, met grote breekijzers zijn ze bezig, ook de
zolder krijgt een beurt, maar er is niets te vinden.
„Juffrouw, voor de laatste maal, zeg waar de
mannen zijn of we schieten." Maar ook nu klinkt
het: „Neen, ze zijn hier niet".
De jongens horen alles, wat er gesproken wordt,
zitten te luisteren, wat er verder zal gebeuren, hun
pistolen hebben bij het eerste gerinkel zacht geklikt, paraat, het wapen staat op vuren, ze zijn
gereed om tot het uiterste te vechten.
De zenders en het andere geheime materiaal zijn
zo goed mogelijk in de schuilplaats verstopt.
Steeds dichter bij zoeken de Duitsers. Een van
hen zegt: „Ze zijn hier vast en zeker thuis, ik
voel ze zitten." En hij was niet zo ver mis.
Maar gelukkig klinkt het commando „Afmarcheren"; niemand aanwezig, de vogels gevlogen.
Buiten bromt de Hauptmann tot de manschappen:
„Dat donderse wijf, ze heeft ons verwacht."
H. V.
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Beste Vrienden,
Het regent nu al weken achtereen over het prachtige Uganda-land, zware slagregens zoals we die in Holland niet kennen. Ze komen aandrijven vanaf de horizon in grote donkere wolken of overvallen je plotseling wanneer je met je
oude geleende motor de bergen beklimt. Soms ook vangen
ze je op in de dalen als je over de smalle rimboe-paadjes
voortjaagt tussen de bananenrijen en koffieplantages; of,
en dat is dikwijls noodlottig, ze slaan het meters-hoge olifantengras neer, zodat je genoodzaakt bent te stoppen, om
dat zelfs de boy, achterop, die de weg als het ware ruikt,
het handbrede voetpad niet meer kan terugvinden.
In Holland heb ik de donder, de bliksem, het weer en
wind nimmer zo ervaren. Je duikt weg in je oude KP-jas
om je tegen de regenstormen te beschutten, maar als je
tenslotte over de kleiachtige Masakaroad, na een 45 mijl,
Kampala binnenslibbert, waar je een bespreking moet hebben met den controlor of prices — dat bestaat hier ook, al
is er gelukkig gradatie in de bureaucratie — ben je loodzwaar van het water en zit je tot en met je tropenhelm
onder de klei en de modder. Dan voel je neiging een
short-story te schrijven onder de titel: „Ik ben de regen"
of „Uw overjas weent tevergeefs".
Als je dan je besprekingen hebt beëindigd, een Afrikaans
kop thee hebt gedronken en bereikt hebt wat je bereiken
wilde, val je tevreden binnen bij de enige Nederlandse
familie, die ons land in de hoofdstad van Uganda vertegenwoordigt, om je te verkleden en, daarna, onthaald te worden op een geurig kop koffie met een stuk cake, door een
echte Hollandse huismoeder gebakken.
Dan spreek je weer eens een mondje moedertaal en dan
gaan je gedachten naar tante Corrie van 36 of naar moeder Spanjaard, die je zo heerlijk kon verrassen als ze op de
staf kwam met een pannetje eten, speciaal klaargemaakt
voor Michel, die er zo slecht uitzag en zo hoestte vanwege
het schuilkelderleven onder de Germaanse Kultur.
Ais dan de radio wordt afgestemd op Hollands nieuws en
je hoort een reportage van de L.O.-L.K.P.-landdag te Zeist,
dan prijs je de dag en de Voorzienigheid, die je als het
ware juist op dit moment naar Kampala riep.
Frits, ik heb jullie stemmen weer gehoord, en daarmede
was ik weer tertiidden van de honderden vrienden, die met
hun zorgen en strijd in het vaderland zijn achtergebleven.
Ik heb met mijn oor tegen het toestel gelegen, als in de
bezettingstijd, toen we de berichten opnamen voor de
„krant" en dus geen woord wilden missgn. Ik had jullie in
de reden willen vallen om zinnen te onderstrepen en woorden te beklemtonen, maar ik moest me beperken tot alleen
maar luisteren.
Nu schrijf ik je deze brief, allereerst om je mede te delen,
dat de eerste „Zwervers" de weg naar Uganda hebben gevonden. Zwerft het blad nu uit naar alle werelddelen waar zich K.P.-ers en LO-ers bevinden, die in de
vreemde, ieder op hun wijze, de K.P.-gedachten van strijd
en wederopbouw de wereld indragen?
Gefeliciteerd, Frits. Maar genoeg hierover.
Tot mijn grote ontsteltenis ontving ik enige weken geleden
het bericht, dat J. van 't Klooster van de sabotage-Noord aan
de gevolgen van een motorongeluk is overleden. Je weet,
ik heb met Joop ook na de capitulatie menigmaal samengewerkt, vooral als het er om ging medestrijders die plaats
in de burgermaatschappij te verschaffen, die hun krachtens
hun karaktereigenschappen en capaciteiten toekwam. We
hebben dagen achtereen gevochten tegen een muur van
bureaucratie, als het er om ging, gezinnen van nabestaanden
uit de illegaliteit weer op gang te brengen. Zijn leven
stond steeds in het teken van: Aanpakken, optreden, handelen, doorzetten.
God's raadsbesluit over hem is wel zeer wonderbaar. Maar
misschien moeten we hem juist wel missen om hem voor
altijd in ons midden te hebben, als het sublieme voorbeeld
van een KP-er, die niet alleen in de illdjralitcit een kerel
was, waar je voor 100% op kon rekenen, maar die ook na
de capitulatie gebleven is een vriend, waar iedereen van
op aan kon.
Frits, ik heb de zojuist ontvangen Zwervers hier voor mij
liggen en sla naar aanleiding van hef overlijden van Joop
de laatste bladzijden van ieder nummer nog eens op. De
beste en meest ontroerende bladzijden van onze krant.
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Hicrvoor wordt echter vereist de onafgebroken strijd tegen ons zelf, tegen alles wat er zich in ons verweert als
verraad, lafheid, egoisme en zelfbedrog. Voor 98% valt
het accent op onze persoonlijke, inwendige vorming. Immers willen wij richtinggevend en vormend invloed uitoefenen, dan dienen wij persoonlijk een vastomlijnde richting en vorm te vertegenwoordigen. Met andere woorden,
dan dient de KP-geest van zelfopoffering en wegcijfering
van eigenbelang, steeds bezielender in ons te leven; dan
dienen wij van dag tot dag, van uur tot uur, het heroïsme
te manifesteren, dat ons tijdens de bezetting de daden deed
stellen, die honderden van de onzen met hun bloed bezegelden. Als Bob ons zo menigmaal voorhield, wat wij zelf ook
te dikwijls ervaarden, dat in verschillenden onder ons de
KP-geest begon te verslappen, — die geest verwand aan
martelaarschap, die geest, die zijn naaste eerbiedigt, bijstaat en liefheeft, die geest, die volgens zijn geweten handelt, die geen onrecht duldt, die sectarisme en verdeeldheid
haat, die de waarheid hartstochtelijk liefheeft, die niet
alleen lijdt, maar ook strijdt, in alle stilte, zonder ophef,
maar verbeten en onverzettelijk, die geest, die de diepste
vernederingen doorstaat, die alle lastering duldt, die al het
kwaadspreken verdraagt, maar die blijft strijden, onverschrokken en gestadig, bezielend en louterend, vastberaden
en onwrikbaar, ook als anderen versagen, die geest, die
niet kankert, die niet slaat, die niet trapt, maar die alles
geeft, alles lijdt, alles opoffert om dit ene te verwezenlijken; vrede op aarde, ziele-vrede op de eerste plaats, aan
alle mensen van goede wil —, dan betekent dat niet, dat
wij aan kracht inboeten, maar ook dat de wil tot wederopbouw, de wil tot herovering van ons Vaderland, in onze
eigen kring wordt ondermijnd. Begrijp me goed, ik sla
hier geen nieuwe zuivering voor — ik kan dit zo misdadig
verkrachte woord, dat alleen schijnt uitgevonden om zijn
naaste verdacht te maken, zelfs niet meer horen — ik dring
hier aan op een ernstige en voortdurende hernieuwing van
onze inwendige waarden, een hernieuwing, die slechts bereikt wordt, ik herhaal dat, door onafgebroken strijd tegen
onszelf, tegen alles wat er in ons leeft, aan zelfzucht, eigenwaan, en egoisme. Wij moeten steeds meer loskomen van
alles wat zich in onszelf, maar ook buiten ons, in deze
omgeving, wreekt op het leven. Laten we reëel de afbraak
zien, die zich opnieuw aan ons dreigt te voltrekken, laten
we met die sloping rekening houden, voordat we bedrogen
uitkomen.
Meer dan ooit moeten wij in deze tijd bezield zijn van de
geest van verzet, in de eerste plaats tegen onszelf. Dit is
de onverkwikkelijke misschien, maar toch de enige voorwaarde tot welslagen. Een onverzoenlijk verzet voor de
duur van ons leven, zonder verbittering, zonder haat, zonder eigenwaan en zelfverzekerdheid in het heerlijke besef van wat wij met Hem, in Hem en door Hem aan prachtige waaiden kunnen herstellen en verwezenlijken.
Wij mogen onszelf op dit punt vooral niet bedriegen, anders zullen ook de besten onder ons onontkoombaar doodbloeden, zullen ook de besten onder ons zichzelf ingraven
om te verzuren in een „rust", die slechts een armzalige
parodie is van de verzadiging, welke het onaantastbaar bezit zal zijn van al degenen, die hongeren en dorsten naar
gerechtigheid.
Geen zuivering, maar zèlfzuivering. Kernvorming, géén
kaste-vorming (het is al erg genoeg, dat wij over enige tijd
>met een kaste zullen zitten van ex-gedetineerden — ook
hier ligt voor ons een taak, waarvan wij de belangrijkheid geenszins mogen onderschatten.)
Streven naar een soepele samenwerking met alle goedwillende groeperingen, zonder compromis, wel te verstaan.
Frits, en dit sluit dan tevens mijn antwoord in op je vraag,
welke ik meen, dat onze houding moet zijn ten overstaan
van de politieke partijen. ledere KP-er, iedere LO-er een
kerncel, met als invloedssfeer zijn eigen milieu. KP-ers en
LO-ers één in de gemeenschappelijke strijd. Er wordt momenteel in de wereld weer zo ontzettend zwaar geconfereerd. Behalve schijnbaar de Conferentie zelf, weet iedereen al hoe het zal aflopen. (Ik hoor vertellen, dat onze
zwartjes hun ondergrondse alvast reorganiseren.) Iedereen
weet of voelt, dat hier wederom de basis tot welslagen ontbreekt. Als wij de waarden en de onwaarden in dit leven
weer hun werkelijke plaats willen teruggeven, als wij de
morele normen die aan ieder vruchtbaar herstel ten grondslag dienen te liggen, weer in hun hiërarchiek verband willen plaatsen, kortom als wij werkelijk willen bouwen, dan
dienen wij daarvoor allereerst de basis te leggen.
Ik resumeer mijn betoog.
Daarom heb ik nergens minder op aangedrongen dan op
datgene wat St. Paulus: „Zelfheiliging" noemt. Zelfheiliging, opdat daardoor ook anderen geheiligd mogen worden. Ik meen dat ieder van ons dit zo angstvallig en veelvermeden begrip voldoende verstaat om er de sublieme
waarde van te beseffen. Ik lég het LKP-ers en LO-ers
voor, als de enig-noodzakelijke basis voor een succesvolle
strijd.
Frits, hiermee eindig ik dit keer. Kerel, schrijf me spoedig
eens terug en wil mijn hartelijke groeten overbrengen aan
alle vrienden en vriendinnen uit Amsterdam. Veel succes
met jullie afwikkelingswerk.
Een stevige handdruk van je
Pater MICHEL W.F.

In overleg met de Stichting 1940—1945 zal de redactie
voortaan wekelijks ruimte ter beschikking stellen voor voorlichting van de medewerkers der Stichting. Aan deze voorlichting is dringend behoefte. Het Hoofdbestuur der Stichting en de Redactie van „De Zwerver" zullen deze artikelen in onderling accoord vaststellen.
RED.

„SOCIALE ZORG"

•

' 'everinfl van alle gegevens en rapporten, die
' samenstellen van het Gedenkboek, verloopt
rfHd vergete zijn materiaal in te zenden!

„De weduwen van onze verzetsmensen mogen zich niet
gedwon-gen zien aan te kloppen bij een ambtelijk loket" —
dij was een gedachte, die reeds tijdens het begin van de
bezettingstijd in ons omging en met het groeien van het
aantal offers dwingender werd.
Zij is heden de fundamentele gedachten, waarop de Stichting 1940—1945 berust.
Het is een gewaagde onderneming zich uit te laten in gebruikelijke termen zoals „ereplicht", „geen vergeefse offers",
„ereschuld" enz. Wij gebruiken ze hoogst ongaarne, er zijn
immers dingen welker vanzelfsprekendheid in onze ogen
zó groot is, dat het nadrukkelijk uitspreken ervan soms
pijnlijk aandoet.
Toch moeten wij ze soms gebruiken. Welnu, het is ons
„ereplicht", ja zelfs behoefte om te zorgen, dat zij, op
wier „kosten" wij thans in herwonnen vrijheid leven, zoveel
mogelijk zonder materiële zorgen zijn.
Drukken wij ons hier wel juist uit? Neen. Wij willen trachten verder te gaan; met eerbied, dikwijls met schuchterheid
willen wij het wagen ons te mengen ook in de geestelijke
zorgen van de onzen, wetende dat wij noch met uiterste
moeite, noch met uiterst inzicht, laat staan met geld en
goederen, ook maar een klein gedeelte van onze schuld
kunnen inlossen.
De Stichting 1940—'45 streeft ernaar, in het getroffen gezin de materiële status gelijk te maken aan die, welke het
gezin zou bezitten, zo het niet getroffen ware. Daarom verleent zij geldelijke toelagen.
Hier doet zich een delicaat probleem voor: het is nooit
prettig om toelagen te krijgen; zij, die ze ontvangen zullen
zich — ten onrechte! — al heel gauw „bedeelden" voelen.
Voor dit gevoel, dat wij begrijpen, hebben wij een heilige
angst. Wij willen op elke denkbare wijze voorkomen, dat
onze mensen elke maand hun toelage ontvangen en verder
— niets. Dit niet alleen, omdat wij hen niet kwetsen willen,
doch bovenal, omdat wij naar beste kunnen ■ goed willen
maken, wat niet goed te maken is.
Daarom heeft ons de sociale zorg voor onze gezinnen van
den beginne af zeer hoog gezeten. Wij willen hier thans
niet breed uiteenzetten, hoe de Stichting 1940—'45 organisch in elkaar zit. Slechts één punt willen wij vermelden.
Het is ons systeem van sociale werkers en van medewerkers
De sociale werkers, ongeveer een zestigtal in den lande,
vinden een dagtaak in dienst van de Stichting. Zij zijn geschoolde krachten, die zich een deskundige behandeling
van alle — maar dan ook alle — zorgen in onze gezinnen
ten doel stellen.
Maar „deskundigheid" heeft steeds het risico, dat zij ontaardt in ambtenarij.
^
Ter voorkoming van ambtenarij hebben wij onze vrijwillige medewerkers, enige duizenden, die uit hun „illegale"
loopbaan te voqrschijn zijn gekomen als mensen, die zich
het wel en wee van onze gezinnen aantrekken. Zij zijn „de
vrienden".
Wij willen dus niet volstaan met het overreiken, iedere
maand, van „de enveloppe", wij willen veel méér doen.
Een landelijke organisatie als de onze, die bovendien een
eersteling is en niet op ervaring kan bouwen, moet zorgen voor een nauw contact tussen haar sub-organisaties.
Onze organisatie heeft het nadeel van elke gedecentraliseerde organisatie: het gebrek aan coördinatie, gelijkschakeling. Wij elimineren dit nadeel door samenkomsten te
beleggen, waarbij onze mensen, over het hele land verspreid,
hun ervaringen uitwisselen, daarmede hun voordeel doen
en aldus een zekere gelijkgerichtheid kweken.
Daarom wordt van 14 tot 16 December 1946 te Oosterbeek
een samenkomst van onze sociale werkers gehouden.
Wij beschouwen de sociale zorg — het zij herhaald — als
een elementair belang en stellen ons veel voor van de resultaten dezer bijeenkomst, waarop namens elk onzer districten het woord zal worden gevoerd met evengemeld
oogmerk.
Van een gedetailleerde beschrijving van het programma zullen wij ons onthouden. Wij willen slechts laten weten, dat
wij diligent zijn op de vervolmaking van ons streven; de
zorg voor de toekomst van onze gezinnen — zoals onze gevallen vrienden die in onze handen hebben gesteld.
Mr. FLORIS B. BAKELS.
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WRECHT?

Er ia zo voor en na al heel wat geschreven, gepraat
ea zelfs gezongen over het goede werk, dat de verzetsstrijders hier te lande hebben verricht. In bijna
elke redevoering of elk geschrift werd gewaagd
vaa de grote liefde voor het vaderland, die deze
wakkere strijders had bezield. Hiermede werd niet
te vee! gezegd; elk rechtgeaard illegaal werker
(ster) droeg gaarne het grote risico, dat hieraan
verbonden was om het vaderland en de goede
vaderlanders te dienen.
Zo stelden velen hun leven in de weegschaal voor
de goede zaak, waarbij grote offers werden gebracht. Deze offers werden echter uit liefde voor
ons vaderland gebracht, en zij, die vielen gingen
heen met het vaste vertrouwen, dat hun nagelaten
betrekkingen na de Mrijd goed roudea worden
verzorgd.
Menig illegaal werker was na de bevrijding dan
• ook teleurgesteld, toen bleek, dat van een pensioen
voor de onverzorgd achtergebleven familieleden der
verzetsstrijders voorlopig nog geen sprake was. Een
ruimschoots toereikend pensioen was hier toch zeker wel op zijn plaats geweest.
Maar de toen oud-illcgalen Heten de gezinnen van
de gevallen makkers niet In de steek, en de Stichting 1940-'45 verdient dan ook alle hulde voor
het vele goede, dat zi( voor de achtergelaten, onverzorgde betrekkingen verrichtte en nog moet verrichten.
Dat de door de gevallen verzetsstrijders betoonde
vaderlandsliefde niet wederkerig is, wordt nu weer
eens bewezen. De nagelaten betrekkingen, gesteund
in hun materiële zorgen door de Stichting l!M0-'45,
moeten nu de Inkomsten genoten van de Stichting
opgeven voor de Inkomstenbelasting. De toelichting behorende bij het aangiftebiljet A. vermeldt
onder punt 24:
Inkomsten in de vorm van periodieke uitkeringen.
Vraag 13. Hier moeten o.a. worden aangegeven:
onder 3e. periodieke uitkeringen door oï vanwege de Stichting 1940-'45.
Velen zu'len het met mij aanvoelen als een onbillijkheid, dat van diegenen, die de zwaarste offers
brachten aan het vaderland nu ook nog belasting
wordt gevraagd.
Het Nederlandse volk geeft gaarne haar bijdrage
voor de nagelaten betrekkingen maar laat dit hier
dan ook geheel aan ten goede komen en niet de
fiscus een deel er van opeisen.
Het is mij bekend, dat de uitkeringen van Stichting I940-'45 als periodieke uitkering belast zijn.
Maar waarom zal men de achtcrge'aten gezinnen
van onze vrijheidsstrijders geen ontheffing geven
om hun materiële nood tenminste iets te lenigen?
R. H. - M.

Koot van de Redactie.
Wij kunnen ons deze gevoelsreactie van
den schrijver wel voorstellen. Toch is zij
niet op haar plaats. Wij zouden zelfs de
nagelaten betrekkingen onrecht aandoen,
wanneer we ze niet als volwaardige leden
van de maatschappij accepteerden, d.w.z. ze
niet mede-verantwoordelijkheid lieten dragen en offers lieten brengen voor de lasten van de staat.
Ieder volwaardig Nederlander moet in dit
opzicht zijn verantwoordelijkheid willen
dragen. Een andere zaak is, of die belastingen niet te zwaar zouden drukken op
de uitkering. Dat moet echter in de grootte
•van de uitkering gevonden \vorden. Maar
in geen geval de nagelaten betrekkingen
buiten onze volksgemeenschap plaatsen,
door ze geen belasting te laten betalen.

SN|PPERS
Oud-illegale werkers, dfe als gevolg van
hun werk in de illegaliteit lichamelijk of
geestelijk ziek zijn geworden, of erg verzwakt, vinden op het Paleis 't Loo weer
de nodige rust en verzorging, die zij behoeven, zo lezen wij in Strijdend Nederland.
In de tuin van het Paleis is ook een KPpleintje, en de Mokumers vinden er hun
geliefde Kalverstraat, waarin zij gezellig
kunnen wandelen. Wanneer de verpleegsters geen dienst hebben kunnen zij ook op
het Hofje verblijf houden!
Er zijn in Amsterdam 70.000 sigaretten in
één keer in beslag genomen, volgens de
Nat. Rotterdamsche Courant. Een taxi vol.
Dat lijkt wel zwarte handel.
Wat had U gedacht van de volgende advertentie in de Amersfoortsche Courant:
f 1000.— beloning
voor diengene, die mij aan een vaste betrekking helpt, als portier in magazijn, expeditie of iets dergelijks; geheimhouding
verzocht en verzekerd.
Dat doet de deur dicht.

H. d. G.

In de bezettingstijd zat ik een tijdlang
gevangen op een poltüebureau. En zoals altijd op dit ondermaanse, had' het
leven ook in de cel een tragische en een
komische kant. Soms ergerde ik mij:
Als ik Zondags in het naburige café de
muziek hoorde spelen en de mensen
kon horen hossen. „Wat een volk",
dacht je dan bitter..
Ook als een goed(!) marechaussee den
NSB-kapitein de deur uitliet. „Houzee",
zei de kapitein. „Houzee, kapitein".
Welja! Het was een naar gevoel, dat je
bekroop, als een goud-gegalonneerde
Duitse spoorman plotseling zijn dikke
kattekop voor het luik vertoonde en je
hoorde zeggen: „Ik moet er nog zeven
hebben!" Op zo'n moment voel je veel
voor een Rechtstaat! Maar je kikkerde
weer op, als de wachthebbende marechaussee je 's avonds om 10 uur uit de
cel liet en op een biertje tracteerde.
Fidele gevangenis! Om middernacht
ging hij met ma naar boven naar de
kamer van den kapitein (die afwezig
was natuurlijk), en dan zaten we daar
bij diens eigen (gestolen) radio te luisteren naar Prins Bernhard. Het was
geen prettig gezicht de stadgenoten te
zien binnenbrengen met een bebloed
vest, geslagen, omdat ze zogenaamd
niet precies om 8 uur binnen waren.
Maar ik moest er wel om gnuiven, dat
ik in de gevangenis het Trouwbulletin
altijd een dag eerder kreeg dan thuis
per koerierster. Ja, men moest er wel
eens glimlachen.
Zo gebeurde het eens op een avond om
een uur of zeven, dat Heer Schneckenstein, de Duitse onderofficier, een felle
nazi en zee.r bewust lid van het Herrenvolk, met vijf of zes piepjonge
soldaatjes een nieuwe gevangene binnenbracht. Het was een Nederlands
tandarts. D.e man had, geloof ik, ruzie
gehad met een Duitser, die bij hem in
huis woonde en die Duitser had natuurlijk gelijk. De Polizei werd erin gemengd
en of de tandarts toen een woord te
veel gezegd heeft? Naar Herrenvolkbegrippen wel: hij werd naar het politiebureau gebracht. Herr Unteroffizier
kwam met hem binnen, de jonge soldaten bleven voor de deur staan met het
geweer over het fietsstuur.
„Allez! Wer hat Dienöl? Einsperrenl"
Eén van de marechaussee kwam naar
voren.
„Was ist los?" Herr Unteroffizier, die
toch dagelijks met de Nederlandse politiemensen omging, lachte verachtelijk:
„Ich miete hier 'eine Zelle!" zei hij
eindelijk.
)
De tandarts werd opgezien. „Deze man
mag geen eten hebben en geen bezoek
ontvangen!" Weg waren ze weer. Geen

10 minuten later kwam er een dame bij
den wacht, zeker de vrouw of de zuster
van den tandarts. „Mag ik even?" De
dienstdoende
marechaussee
knikte.
„Dank u wel!" Ze liep de gang in naar
de cel. „Frederik!" Frederik zat met een
boos gezicht op zijn strpozak, maar hij
kwam bij. Ze praatten nog even, de'
dame reikte hem wat toe en verdween.
Een poosje later hoorde ik een heel kabaal op de wacht. Een schelle stem
klonk luid door het hele gebouj/: „Ich
habe zwei Zeugen, dass Sie Besuch haben eingelassen." O wee, Herr Schneckenstein. Tegen zijn uitdrukkelijke bevelen gehandeld! „Als wij zeggen, dat
iemand moet opgesloten worden, hebben jullie dat te doen. En als wij zeggen, dat er geen bezoek mag toegelaten worden, hebt U te gehoorzamen".
Zo ging het maar door. Wel vijf minuten long. En het slot was: „Wenn es
noch elnmal passiert, geh'n Sie dran!"
De diensthebbende marechaussee stond
maar kalm te knikken met zijn zwarte
kop. 't Was bepaald een rust, toen Herr
Unteroffizier de kazerne verlaten had.
De volgende dag kwam een oudere
man, ogenschijnlijk de vader van den
tandarts, bij diens cel. Ik hoorde: „toe
nou, geef nou toe, vraag excuus, dan
kom je vrij".
Ja, dat zou Frederik dan maar doen.
Hij kwam vrij op voorwaarde, dat hij
zijn excuus aanbood.
En zo hoorde ik een uurtje later Herr
Schneckenstein (denkelijk voor de telefoon): „Ah, sind Sie da? Jawohl, jawohl, so ist es gut". En heel langzaam:
„Mit — dieser — Erklarung
bin
ich
zufrieden. Ich
bin
damit
.... einverstanden. Diese
Satisfaktion.... genügt mir! Und was geschehen ist.... das ist gésohehen und was
getan ist
das ist gètan
Und nun
sind v/ir gule Freunde
und ich bin
glücklich Ihre Bekanntschaft gemocht
zu haben.... und
Ich wünsche
Sie
ein
herzliches
Heil Hitler!"
Prosit Frederik!
D. H.

DE VOORLOPER
De Gedenkboekcommissie moet onze abonné's helaas op een kleine teleurstelling
voorbereiden.
Onze Voorloper „Den Vijand Wederstaan",
zal niet met St. Nicolaas gereed zijn. Gelukkig is Ijet uitstel niet groot. Het boek
zal nu bijna zeker in Februari uitkomen.
Men zal wel willen aannemen, dat ons aanvankelijk bericht te goeder trouw werd opgesteld en resultaat was van verkeerde inlichtingen.
Als hij komt zal hij een baard hebben, maar
dat is een aanbeveling temeer voor de historische betrouwbaarheid.
DE GEDENKBOEKCOMMISSIE.

Wémém
Zondag 24 Maart 1946 des middags ongeveer 4 uur, bereikte mij het bericht, dat J.
H. van 't Klooster, „Joop", bij een verkeersongeval om het leven is gekomen.
Voor mij en nog meer zijner vrienden was
dit een zware slag, want Joop was een onzer vrienden, een onzer mannen, die in de
Voor ons volk zo bange jaren, actief verzet
pleegden.
Voor Joop was geen opdracht te zwaar,
geen werktijd te lang. Zij, die hem kenden
en me
JOOD VQfl t
* 'iem hebben samengewerkt, hebben
zeer veel prettige herinneringen aan die
IxlOOStGir dagen, waarin zo hard en met courage gewerkt moest worden.
Na zijn werkzaam aandeel in de LO, wilde hij nbg meer activiteit en
daarom sloot hij zich aan bij de K.P. in het district Amsterdam-Noord.
Na de capitulatie kwam er ook voor hem, evenals voor zovele anderen,
een moeilijke periode, daar in die dagen een plaats innemen in de burgermaatschappij vaak niet eenvoudig was.
Maar na enige tijd slaagde Joop er in, «zijn toekomst uit te stippelen in
zijn op te bouwen transportbedrijf; zijn gezin leefde weer op, het bedrijf
beloofde veel goeds. Er werd hard gewerkt. Op Zondagmorgen, 24 Maart
1946, brak, op een kruispunt, zijn jonge leven af, dat altijd vol perspectief en taaie volharding was geweest.
Pater Michel schrijft terecht van hem: „Joop van 't Klooster is niet gesneuveld op, wat wij noemen, het veld van eer. Hij is uit ons midden
weggerukt door een banaal motorongeluk. Nu zal .hij niet meetellen in de
rij van hen, die vielen voor de Vaderlandse zaak. Het zij zo."
Maar hij heeft er recht op, dat hij ons allen als voorbeeld wordt
gesteld, als type van den man, 'die zichzelf gebleven is, ook na de capitulatie. Wars van alle streberei, vijand van een ieder, die zich over de
ruggen van kameraden een baantje trachtte te verzekeren.
Joop zal voor ons blijven voortbestaan en wij zullen steeds niets dan aangename herinneringen aan hem hebben.
Al zijn medestrijders 'en vrienden wensen, dat hij in vrede moge rusten.
Ab.

1&

Onder de talrijke onderduikers, die in de
omgeving van Geesteren hun verblijf hielden in de laatste jaren van de bezetting,
was Jacob zeer gezien. Hij had indertijd
dadelijk geweigerd om in Duitsland te
gaan werken en verliet zijn woonplaats
Ridderkerk om zich in de Gelderse Achterhoek te verschuilen tot het einde van de
oorlog.
Maar dat verschuilen alleen was hem niet
genoeg. Hij liet geen gelegenheid voorbij
gaan, om door woord en daad de geestelijke
kracht van zijn metgezellen te sterken. Mede
door zijn houding was er een uitnemende
geest onder de jongens, die van alle kanten waren gekomen om zich veilig te stellen voor de Duitse tyrannie.
Jacob heeft het voorrecht gehad om op de eerste April 1945 de Engelse
tanks te zien binnenkomen. Hij was lid van de B.S., hij had de plaats ingenomen van Co v. d. Brink, en heeft inzonderheid de eerste dagen meegeholpen aan de zuivering van het gebied langs het Twente-Rijnkanaal.
Reeds maakte hij plannen om naar zijn ouderlijk huis terug te keren. Maar
toen kwam het vreselijke gebeuren op Dinsdag 5 Juni des avonds tegen
zes uur. Jacob had afscheid genomen van zijn commandant en wilde ook
de vrienden van zijn groep vaarwel zeggen. Toen heeft een van zijn
vrienden spelenderwijs het geweer op hem gericht. Het geweer ging af
en Jacob werd dodelijk gewond. Hij stierf enkele ogenblikken later.
Jacob verlangde naar huis. Hij is ook thuis gekomen. Maar wel heel
anders, dan zijn ouders, broers en zusters zich hadden voorgesteld. Op
de dag van thuiskomst kwam het doodsbericht in Ridderkerk en enkele
dagen later was er de begrafenis van Jacob.
De B.S. van Ridderkerk heeft daarbij de militaire eer bewezen. Met
grote weemoed werd het stoffelijk overschot in de groeve neergelaten.
Dit jonge leven was wel op zeer tragische wijze v^ggenomen. Juist
toen de toekomst zich voor hem zou gaan ontsluiten en*hij zich voorstelde om met zijn meisje de verdere levensweg te bewandelen, werd zijn
weg afgebroken.
Wij denken nog vaak aan Jacob. We hebben hem allen lief gehad. Wat
hebben we van zijn blijdschap genoten! Hoe verwarmde hij ons door zijn
gulle lach! In de moeilijke onderduikperiode was niets hem te veel. Hij
heeft daarin veel kunnen zijn voor anderen.
In dienst van het Vaderland gestorven! Na de bevrijding sprak het voor
hem vanzelf, dat hij zijn diensten bleef aanbieden.
We kunnen niet beter zijn voorbeeld volgen, dan door nu ook voor dat
Vaderland onze dienst te geven!
Zwaar zijn de offers, die gebracht zijn. Maar rijk is ook de vrijheid, die
ons geschonken is. En wij zullen de geestelijke goederen blijven verdedigen, zoals Jacob in zijn jonge jaren met zoveel geestdrift heeft gedaan!
EEN VRIEND.

Jacob Rijsdijk

Reeds in het begin van de bezetting, iii
Mei 1940, was het zijn oprechte wens en
begeerte den gehaten indringer, zoveel en
zolang mogelijk afbreuk te doen en de
voet dwars te zetten.
Hij begon daarmede, toen de bezetter zich
ging mengen in zaken, waardoor de belangen en vitale rechten van ons vaderland en hare burgers geschaad werden.
Zijn eerste werk bestond uit het verwijderen van de „J" van de P.B.'s der Joden, en
mannen en jongens te „behandelen",
waardoor zij werden afgekeurd voor ar^
beid in Duitsland.
utfR?dam, geh. 16Tebr. igoé
Door zijn buurman, den Heer Jongeneel,
kwam hij in contact met de L.O. en
werd in het verband opgenomen.
In 1943 hielp hij de jongens onderduiken. Hiervoor waren valse P.B.'s
nodig. Het was zijn verdienste, daarin een hoofdrol te vervullen, zodat
ten koste van zijn eigen zaak, een kantoor ingericht kon worden voor
het vervalsen van P.B.'s, „Ausweise" enz. enz.
Joden in zijn huis opnemen of onderdak voor hen zoeken, alsook voor
politie-agenten, die weigerden Joden te arresteren, stond ook op zijn program. Kortom als L.O.-wijkleider was zijn arbeid veelomvattend.
Zelfs door omkoperij wist hij verschillende gearresteerde personen weer
vrij te krijgen.
Engelse piloten vonden bij hem een tijdelijk tehuis en hij zorgde ervoor,
dat zij weer in Engeland kwamen.
Hij stond ook met de K.P. in verbinding. Zijn huis was voor vele K.P.-ers
een ware vluchthaven. Verschillende plannen werden daar uitgebroed,
o.a. de overval te Kappelle a. d. IJssel.
•Dit zo veelzijdige illegale werk werd afgebroken", toen hij, gelijk met
den inspecteur der politie, den Heer Tas, in het hoofdbureau van politie
aan het Haagse Veer werd gearresteerd op 18 Mei 1944.
Na vier weken in Scheveningen te zijn geweest werd hij overgebracht
naar Vught, waar hij de 30ste Augustus 1944 werd gefusilleerd.
Zijn voortvarendheid, zijn onverschrokken moed, deden hem de geboren
leider zijn van het L.O.-werk in z5jn wijk. Die hem kenden waren niet bevreesd voor zijn doordringende ogen, waardeerden zijn gulle lach, zijn
ruime opvattingen. Wij hadden achting voor zijn nauwgezette plichtsbetrachting en hoge levensopvatting.
Hij heeft zijn kostbaar leven gegeven voor Vrijheid en Recht. L. G. D.

Johan Berlijn

In de avond van de 30ste November 1944
werden de bewoners van het dorpje Geesteren in de Gelderse Achterhoek opgeschrikt door een drietal geweerschoten. De
volgende morgen werd het bekend, dat er
gijzelaars waren gehaald, maar dat het
commando zich niet had ontzien, om een
onderduiker neer te schieten.
Deze onderduiker was Co van den Brink,
geboren te Putten en tevoren marechaussee te Ermelo. Hij had geweigerd om aan
de bevelen van zijn superieuren te voldoen, toen hem was opgedragen een Joodse vrouw weg te voeren.
In het voorjaar van 1943 kwam hij als
onderduiker in de omgeving van Geesteren. Daar ging hij stil zijn gang.
Weinigen wisten van zijn afkomst. Maar des te beter hebben zijn intieme vrienden hem leren kennen. Onverschrokken was Co, wanneer het
er op aan kwam om tegen de Duitsers op te trekken. Hij was een van
de eersten, die het initiatief nam om na de reorganisatie van de O.D. de
voorbereiding van de B.S. ter hand te nemen.
Maar Co heeft de bevrijding niet meer beleefd, hoe hartstochtelijk hij
daar ook naar uitzag. Wel heeft hij nog de ellende vernomen van de
verwoesting en de wegvoering in Putten, waardoor hij te meer in strijdlust ontbrandde en met alle kracht de vrijheid van zijn vaderland voorstond.
Hij weerstond alle halfheid en trachtte door zijn voorbeeld het verzet te
versterken. Typerend waren daarbij zijn woorden: „Mij krijgt een Duitser nooit levend in handen." Hij wist immers wat hem te wachten stond,
als ze hém grepen.
Op die avond van de 30ste November was hij bezig een collega te helpen, die juist van plan was onder te duiken. Bij dit werk werd hij verrast door de Brandweerpolitie. Hij heeft zich door de vlucht willen
redden, maar een dodelijk schot trof hem. Niemand heeft van hem nog
iets gehoord. Anders waarschijnlijk, dan hij bedoelde, maar toch letterlijk naar eigen woorden: geen Duitser krijgt mij levend in handen!
Welk een ontsteltenis heeft dat gebracht in het dorpje. Welk een zware
slag voor de ouders in Putten en voor zijn verloofde! Hoe feraag hadden,
ze Co terug gezien en hoe node konden ze hem missen.
•
Toch is Co nog in Putten begraven. Moedige mannen hebben hem gehaald en er is hem een eervolle begrafenis bereid. In Geesteren is te
voren een korte rouwdienst gehouden onder zeer bijzondere omstandigheden.
Zijn daadwerkelijk verzet heeft grote in3ruk gemaakt. Hij offerde zijn
leven voor onze vrijheid!
EEN VRIEND.

Co v.d. Brink
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HOE IK Bt) DE COMP. KWAM. (2)
De dokter zei, dat ik een voorlopige voorkeuring moest
ondergaan en de definitieve keuring de volgende dag in het
ziekenhuis zou plaats vinden. Ik moest toen mijn bovenlichaam ontbloten en languit op een tafel gaan liggen. Ik
vond het wel eigenaardig, dat deze voorkeuring moest gebeuren in het bijzijn van al die anderen, maar de dokter,
die mijn aarzeling zag, zei goedmoedig: .,Toe jó, schiet
maar op, we zijn jongens onder elkaar en een andere ruimte is er niet, daar is deze school te klein voor." Daar ik
zag. of althans meende te zien, dat de anderen niet op mij
letten, voldeed ik aan zijn verzoek. Daar lag ik dus, languit op de tafel. Dokter's assistent haalde een grote hamer
uit rijn jas en begon op mijn ribben, te kloppen en niet zo
zachtjes. Toen ik zei dat het pijnlijk was, zei de dokter:
„Mond houden, wij weten wel hoever we kunnen gaan", '
en gaf den assistent opdracht nog harder te slaan. Ik hield
wijse'ijk maar mijn mond, mijn tanden op de lippen geklemd vanwege de pijn. Vervolgens werd mijn neus dichtgehouden en moest ik een glas water leeg drinken, waarin
ik bijna stikte. Ik kon er niks aan doen, maar ik vond het
maar een rare keuring. 25 Maa! rond de tafel draven en
12 maal kopje over duikelen. Toen moest ik in een hoek
staan en de dokter sprak enige fluisterende woorden, welke ik herha'cn meest. Aha, dat was dus om na te gaan
of je niet doof was. En aangezien ik graag in de dienst
wiltJe, sprak (k dapper de woorden na: ,.Ezel, Koe, Kaffer en Idioot." Hierna moest ik weer op de tafel plaats
nemen en moest ik rulken aan een flesje vloeistof. Wat het
was weet ik niet meer, ik meen 'aether, maar ik kreeg er
danig de tranen van in de ogen. Toen ik mijn ogen drogen
wilde, mocht dnt niet. want dokter moest die tranen observeren. Toen dal gebeurd was. rei hij: ,,Ogen in klasse
3." Wat dat beteekende wist ik niet, maar de assistent noteerde dit ijverig in een dfk boek, waar hij trouwens het
gehele verloop van mijn keuring inschreef. Toen ik dan met
betraande ogen op tafel lag, wreef dokter een rauwe tomaat
fijn over mijn gezicht, daarbij neusgaten en oren niet vergetende. Zo moest ik 5 minuten doodstil blijven liggen
(S.)
„TEAMGEEST"?
(C. C.) We kwamen na een vr^j langdurige expeditie terug'
in ons kamp en vonden alles zeer veranderd. De ontvangst
kon nu juist niet hartelijk genoemd worden en we voelden
ons als een ..kat in een vreemd pakhuis".
De „down" stemming in mijn troep was duidelijk merkbaar, zoiets ruik je op honderden meters afstand; ze waren
nu gaan eten en met een triest en verlaten gevoel liep ik
door de stikdonkcre lanen.
Maar dan opeens opende zich ergens een deur en daverden
door de duisternis de klanken van ons bekende Compagnieslied.
Voor ik er om dacht, zong ik mee, zo hard als ik kon en
dan riepen ze: .,Is U daar, kapitein?". Ze kwamen al aanstormen. De gedruktheid was verdwenen en ze wilden me
nog eens even vertellen, dat ze gezamenlijk besloten hadden, meer dan ooit hun best te doen en dat ik altijd
op
hen kon rekenen,
In deze spontane uiting op dit ogenblik lag weer de grote
kracht van mijn troep, ons hart was en bleef bij de raak,
waarvoor wij dienden en in ons eendrachtig willen konden
we ons enthousiasme bewaren en blijven vechten tegen de
dodelijke verstarring, welke men ons trachtte op te leggen.
In dit de ,,nieuwe geest", is dit zg. „Teamgeest"? Het
interesseert me weinig, ook hierin zal er niets nieuws onder
de zon zijn, maar ik weet alleen, dat geen leger en geen
troep van waarde gevormd kan worden, als het deze geest,
'deze geslotenheid mist.

s.

Van de Sergt, Maj. J, Blaauw ontvingen wc een brief,
waarin hij vroeg zijn adres te willen plaatsen, daar hij
dan hoopt eens brieven te ontvangen van oude bekenden.
Natuurlijk doen wc dat en we hopen, dat er een innige
correspondentie uit voortvloeit. Trouwens, het is ons bekend, dat er onder vele leden van de contactgroep ijverig
wordt gecorrespondeerd. Het adres van genoemden S.M.I.
'luidt dan: Kaderschool T.B.N.. Driebergen (U.).
De korte mededeling in de vorige rubriek, dat in Febr. een
reunie zal worden gehouden, heeft verscheidene enthousiaste brieven doen binnenkomen. Er is dus wel bc'angstelling voor. Dat moet ook, wil een dergelijke onderneming slagen. Wij hebben echter daarover nog verschillende mededelingen te doen en ook nog over andere zaken,
zodat we ons genoodzaakt zien, om in de loop van Dec.
aan alle leden een aparte circulaire ie sturtn.
Ook over de foto's, welke op 6 en 7 Aug. genomen rijn
(zie vorige rubriek) kwamen vragen. Reeds waren er die .
geld ronden. Dat is natuur'ijk best, maar de raak zit zo:
Tot 1 Jan. kan men bestellingen doen. Dan weten we hoeveel afdrukken er gemaakt moeten worden. Het ligt dan
in de bedoeling deze foto's op de reünie uit te reiken. Wie
daar niet kan komen, krijgt ze toegezonden. Men kan het
geld storten aan het secretariaat op giro 411511 oï per
postwissel. Uitdrukkelijk zij gemeld, dat alleen zij, die geld
sturen, genoteerd worden. De prijs per 6 stuks bedraagt
ƒ 1.10.
Verscheidenen onzer hebben nog delegatiegeld te ontvangen.
geld dat we nog tegoed hebben over de maanden Juli t.e.m.
Oct, 194511 Uit Den Haag is thans bericht binnengekomen,
dat daar niet meer over geschreven moest worden om de
administratie niet in de war te sturen en dat er hard aan
gewerkt werd. Dat geloven we graag, maar dat rei men
ons in Jan. van dit jaar ook al. Ui elk geval, niet meer
schrijven hoor, anders loopt de administratie fout. We hopen
echter, dat het voor jullie geen aanleiding zal zijn om geen
brieven meer aan ons secretariaat te zenden. Schrijf gerust
hoor. Laat tante Pos maar aan de deur komen. De administratie bij ons b'ijft intact. Maar misschien komt dit, omdat
wij nooit voor administrateur geleerd hebben!
Willen de briefschrijvers er om denken om hun brieven voldoende te frankeren? In één week moest door ons 80 et. strafport worden betaald. Dat mag toch niet voorkomen. En een
antwoordpostzegel is ook gewenst. Kunnen we hier voortaan
op rekenen?
En tenslotte: Onze Contactgroep is thans uitgegroeid tot 110
leden.

760 Mr. W. H. E. Baron van der Borch van Verwolde, heette voor economische spionnage te
zijn veroordeeld en gefusilleerd, het onderzoek werd geleid door den Gestapo-agent
Haubrock, destijds Binnenhof, Den Haag.
Van Huis v. Bewaring Utrecht vervoerd naar
Amersfoort. De leider van zijn illegale groep
is „ergens" in Amerika. 23 werden gefusilleerd, waaronder Blaauw, Twee van Hattems, G. Wegerif, K. L. Kamp, J. J. D. ten
Bosch, J. Stenger, F. A. van Oven enz. op 20
Juli 1943. Wie heeft met hem gevangen gezeten of kan iets over zijn illegale werk en
groep mededelen?
761 Cornelis Koppes, geb. 17
Juni 1895, 1 Juni 1944 gearr., opgesloten in Huis v.
Bewaring Weteringschans,
Amsterdam, daarna getransporteerd naar Vught
en met Sept. 1944 overgebracht naar Oraniënburg
en daarna in de 2e helft
van Nov. 1944 naar Neuengammé. Aldaar overleden op 1 December 1944.
762 Franciscus Johannes v. d.
Hoeven, geb. 5 Mei 1911
te Wassenaar, verplicht n.
Elbing, W. Pruisen, vandaar vertrokken naar Düsseldorf, alwaar hij 22 Dec.
1944 is gearr. door de
Gestapo. Op 23 Dec. 1944
naar de Polizeigevangenis
te Latinger. Op 15 Jan.
1945 op transport gesteld
naar Buchenwalde, vanwaar hij op 26 Jan. 1945
op transport is gesteld met
onbekende bestemming.
763 Gijsbertus Eisendoorn, geboren 27 Juli 1923
Utrecht, klerk distributie Vlaardingen, wonende v. d. Driftstraat 49, Vlaardingen, gearr. 17
Augustus 1944 Rotterdam, Delftschepoort station 29 Aug. '44 van Haagsche Veer naar
Amersfoort overgebracht, Durchgangslager
Appelweg. Vermoedelijk 8 Sept. naar Neuengamme. 6 maanden ziek gelegen in barak
10 krankenrevier. Volgens bericht medegevangenen aldaar omstreeks begin Maart 1945
overleden aan longontsteking en dyssenterie.
Na 29 Aug. 1944 nooit iets van hem persoonlijk vernomen.
764 Marius Cornelis Adrianus
Jongste, wonende Oudedijk 92 a te Rotterdam O.,
Kralingen. Geb. 13 Sept. :
1886 te Rotterdam. Werd i;:
altijd „Rienus" genoemd. .. f
Gearr. door de SD in zijn
huis in de nacht van 28
^^:"^:ï: ;:::::;::..::::::^
op 29 Juli 1944. Direct
overgebracht naar Vught,
begin September 1944 n.
Oraniënburg, begin Febr.
--fwffiHIRï
1945 overgebracht n. Buchenwald, en in de maand
April 1945 ^ervoerd naar het concentratiekamp „Flossenburg" in Zuid-Duitsland. Hier
is hij op 17 April 1945 voor het laatst gezien
en moest toen achterblijven wegens letsel aan
zijn knie (spataren). Drie dagen nadien was
het kamp bevrijd.
:

JHL

(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.j
De Heer en Mevr. DE REUS—STRUBELT
,
(Puck en Johan)
geven met grote blijdschap kennis van de geboorte
van hun zoons
FRITS en JAN.
Amsterdam: 16 November 1946.
Joos Banckersweg 21 II.
Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een dochter en zusje
TEATSKE TRIJNTJE,
alles wel.
Sneek, 16 November 1946.
Kerkhoflaan 27.
SJ. DE BOER (Dries)
R. DE BOER—ZIJLSTRA.
SIJTZE BANKE.
(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.j
Oud B.S.-er zoekt betrekking als Boswachter of
Bedrijfsleider van een boerderij of iets dergelijks. Onverschillig in welke provincie. Buitenland ook geen
bezwaar.
Brieven te richten^an J. D. Haalboom, Roskammerstraat 14 te Lunteren:

*

In doktersgezin, vrouw, 2 dochtertjes (2—4 jaar) gevraagd oud-medewerkster als interne hulp. Vrouw
bedlegerig, doch gezond, kinderen gezond, echtgenoot
bij weekends thuis, huis midden in de bossen, gezellige
sfeer, hulp overdag aanwezig.
Brieven aan R. F. H. Bokelmann, arts, „Erica",
Klaterweg, Dobrnspijk.
(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.j
Welke particulier of Bankinstelling is genegen een
Veevoerder en kunstmesthandel enz., aan Bankrekening
te helpen, omzet 50 a 70 mille per jaar. Gevraagd
wordt 5 a f 10.000. Waarde inventaris ca. f 15.000.—.
Door oorlog gedupeerd.
Brieven onder No. 77 Adm. v. d. blad.
MEDEDELING.
Het Secretariaat Oud K.P. Friesland is wederom telefonisch te bereiken onder No. 485, K-5190.

de Duitsers eens in Tiel een kind gekidnapped hebben, omdat de vader hen ontsnapt was
de KP dat keer daarom een baby-kraak op
touw zette en met goed succes
de „Persraad" onze oplaag heeft willen halveren. . . .
......wij, na vele inspanningen dit hebben kunnen
vermijden. . . .
wij dus weer rustig kunnen doorwerken, ja
zelfs ons aantal lezers kunnen verhogen
hiervoor een grote propaganda-actie op touw
wordt gezet. . . .
....U een steentje hiertoe kunt bijdragen, door
reeds thans het werk van de Adm. te verlichten....
dit mogelijk is door een bedrag van f 1,65 disponibel té houden. .. .
de Posterijen dit eerdaags bij U komen innen. . . .
genoemd bedrag, het 4e kwartaal 1946 betreft,
waarvan thans reeds de maanden Oct. en Nov. verstreken zijn. ...
wij, als alle gelden nog dit jaar vlot binnen
komen, in 1947 met frisse moed kunnen beginnen
aan de uitbreiding van „De Zwerver", dus aan de
opbouw van Nederland?

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver"
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam.
Naam:
Adres:
Plaats:
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een posikwitantie betaald.
^
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordtj.

k^r wïr^S'^l k,mnen IL ^'j «"^"^Be, d««™toH««. »oor zover de nmmner. vorradlo i«n, ook oet terugwerkouie kraeht, «Joch alleen aan he* eind Tan een kalenderkwartaal TOrallea.

